คูมือการดําเนินงาน
ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คุรุสภา
มีนาคม ๒๕๕๔

คํานํา
คุรุสภาไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเปนโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
(แผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒) ประจําป ๒๕๕๓ เพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหประพฤติ
ปฏิบัติตนดานศีล สมาธิ ปญญา และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เข า รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ เป น ผู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณดี เ ด น ตลอดจนจั ด ทํ า
เอกสารเผยแพร ค วามรู ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
สํ า หรั บ ป ๒๕๕๔ นี้
คณะกรรมการคุรุสภาไดอนุมัติงบประมาณโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายในการพั ฒ นาผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึ ก ษาให ประพฤติ ปฏิ บัติต นด า นศีล สมาธิ ปญญา และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่ง โครงการ
ดังกลาวกําหนดใหมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจแกผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค
เพื่อดําเนินการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด รวมทั้งคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเขารับ
การประกาศเกี ย รติ คุณ เป น ผู มีคุ ณธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณดี เ ดน ดั งนั้น เพื่ อ ใหผูป ฏิบัติ ง าน
ในสวนภูมิภาคสามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายของโครงการและดําเนินการเปนแนวเดียวกัน
จึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน กิจกรรม
หลักของโครงการ
เอกสารฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กิจกรรมที่ดําเนินการโดยผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค และหลักสูตร
การเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คณะกรรมการบริ หารโครงการเสริ มสรา งคุ ณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
ผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค และใชเปนแนวทางในการเสริมสรางความเขาใจและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึ ก ษาด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ในโอกาสตอไป
คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คุรุสภา
มีนาคม ๒๕๕๔

สารบัญ
หนา
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค
๓. เปาหมาย
๔. ตัวชีว้ ัดผลสําเร็จของโครงการ
๕. กิจกรรมหลักของโครงการ
๖. งบประมาณ
๗. การประเมินผล
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยผูป ฏิบัตงิ านในสวนภูมิภาค
- การพัฒนาตามโครงการเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
๑. การพัฒนาตามโครงการ
๒.โครงสรางการบริหารงานตามโครงการ
๓. การแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
๓.๑ คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับจังหวัด
๓.๑.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ
๓.๑.๒ หนาทีข่ องคณะกรรมการ
๓.๒ คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
๓.๒.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ
๓.๒.๒ หนาทีข่ องคณะกรรมการ
๔. การเลือกสถานที่ที่ใชในการพัฒนาระดับจังหวัด/ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๕. การสรรหาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเขารับการอบรม
๖. การดําเนินงานการพัฒนาระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา/ระดับจังหวัด
๖.๑ การดําเนินงานของศูนยการพัฒนาระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
๖.๒ การดําเนินงานของศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
๗. คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
๘. การบริหารงบประมาณของศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด
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ข
หนา
- แบบที่ใชในการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของศูนยการพัฒนา
ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
- แบบที่ใชในการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
ของศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเขารับการประกาศเกียรติคุณ
เปนผูมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเดน
หลักสูตรการพัฒนาตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- หลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๓ วัน)
- หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน)
คุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษา : ศูนยการพัฒนาระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
ศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
รายนามคณะกรรมการและคณะทํางานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- รายนามคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- รายนามคณะทํางานจัดทําหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- รายนามคณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน การจัดการศึกษาใหไดผลดีมีคุณภาพ
สามารถผลักดันใหเกิดการพัฒนาประเทศในทิศทางที่พึงประสงคไดนั้น ตองอาศัยครูเปนกําลังสําคัญ
“ครู” จึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดาน
“วิชาชีพครู” หรือ
“วิชาชีพทางการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงควรเปน
วิชาชีพของคนดี คนเกงในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครูเปนอาชีพที่สังคมมีความคาดหวังที่จะใหเปน
ตนแบบทางคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมในการครองตนและประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิ ช าชี พ การดํ า รงชี วิ ต ของครู ส ามารถชี้ นํ า สั ง คมไปในทางที่ เ หมาะสม ดั ง นั้ น ครู จึ ง ต อ งฝ ก ตนเอง
ใหมีความชํานาญทั้งในวิชาความรูและวิธีสอน ตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนที่รักและเคารพของ
ทุกคน มีความเมตตา กรุณา ซื่อสัตยสุจริต สุภาพ มีความอดทน และเสียสละ เด็กจะไดเห็นและ
เขาใจในคุณคาความดี รูสึกประทับใจครู และยึดถือเปนแบบอยาง สงผลใหภารกิจหลักของครู คือ การให
การศึ ก ษาเพื่ อพัฒ นาคนใหเ ป น มนุ ษ ย ที่สมบูรณ บรรลุตามเจตนารมณ ของพระราชบั ญญัติ การศึ ก ษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กําหนดไว
ในปจจุบันพบวามีกรณีผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสวนหนึ่งประพฤติปฏิบัติตน
ไม เ หมาะสม ทั้ ง ที่ ป รากฏเป น ข า วทางสื่ อ ต า ง ๆ และจากการดํ า เนิ น งานพิ จ ารณาการประพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาที่ มี ผู ร อ งเรี ย นกล า วหา/กล า วโทษผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งผลงานวิจัยของนักการศึกษาก็มีขอมูลยืนยันวา
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทําตัวไมมีคุณธรรมจริยธรรม ไมเหมาะสมกับความเปนครู ขาดความรัก
และเมตตาต อ ศิ ษ ย และมี เ รื่ อ งชู ส าวเกิ ด ขึ้ น อยู เ สมอ ๆ สิ่ ง เหล า นี้ ถึ ง แม จ ะมี จํ า นวนเพี ย งเล็ ก น อ ย
เมื่อเทียบกับผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสวนใหญที่ประพฤติปฏิบัติตนดี แตก็สงผลในทางลบตอ
วงการวิชาชีพทางการศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได ทําใหสังคมขาดความเชื่อถือศรัทธาตอผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในภาพรวม
การพัฒนาใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความตระหนักและมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ จึ ง เป น สิ่ ง ที่ จ ะต อ งกระทํ า อย า งต อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ในเรื่อง ของจรรยาบรรณซึ่งเปนเรื่องของการนอมนําเอามาปฏิบัติ พระเมธีธรรมาภรณ (ประยุธ ธมมจิตโต,
๒๕๓๘ : ๔) กลาววา คนเรามีจรรยาบรรณเพราะเหตุ ๓ ประการ คือ ๑) โลกาธิปไตย ทําความดี
เพราะคนอื่น ๒) อัตตาธิปไตย ทําความดีเพราะอยากไดรางวัล หลีกเลี่ยงการลงโทษ ๓) ธรรมาธิปไตย
ทํา ความดี เ พราะมี ธ รรมอยู ใ นใจ จรรยาบรรณเป น เรื่ อ งของกรอบความประพฤติ ที่ ค วรกระทํ า และ
ควรปฏิบัติ แตถาไม มีคุณธรรมในใจก็ฝนใจ ก็คือสติสัมปชั ญญะเปนฐานรองรับจรรยาบรรณ ดังนั้น
การที่จะใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ก็ควรเริ่มจาก

๒

จากการศึกษาวิธีการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งประกอบดวย
ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ที่ปฏิบัติกันอยูในปจจุบัน พบวา มีรูปแบบ
หลากหลายแตกต า งกั น ในแต ล ะสั ง กั ด ในการดํ า เนิ น การพั ฒ นาผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ใหมีคุณธรรม นําความรูตามนโยบายของรัฐบาล เปนเรื่องใหญที่จะตองประสานความรวมมือจากทุกฝาย
ทั้งวัด โรงเรียน และหนวยงานตนสังกัด
“คุรุสภา” ซึ่งเปนสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
สมาชิกคุรุสภาที่รับใบอนุญาต ฯ มากกวาแปดแสนคน กระจายอยูทุกภูมิภาคของประเทศ มีบทบาทและ
อํานาจหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย มาตรฐาน
ความรูและประสบการณ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน หรือจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ เพื่อเปนขอกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพที่พึงประสงค ตั้งแตการเขาสู
วิชาชีพ และการดํารงอยูในวิชาชีพอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี เพื่อใหเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
ที่ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะตองมีความรูทางวิชาการ ชํานาญในวิชาชีพ มีความเปนมืออาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เปนที่ยอมรับของสังคม
คุรุสภาไดตระหนักถึงความสําคัญในภารกิจของคุรุสภาที่จะตองดําเนินการสงเสริมและ
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกลาว จึงไดเริ่มดําเนินงานโครงการเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อพัฒนา
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในดานศีล สมาธิ ปญญา และเสริมสรางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนั้น
เพื่ อ ใหเ กิด ความต อ เนื่ อ งและขยายการดํ า เนิ น งานไปสูผู ป ระกอบวิช าชีพ ทางการศึก ษาใหม ากยิ่ งขึ้ น
จึงจําเปนตองดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน”
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปพุทธศักราช ๒๕๕๔
๒.๒ เพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
(๑) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรเสริมสราง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา (หลั ก สู ต ร ๓ วั น )
จํานวน ๓๗,๐๐๐ คน

๓

(๒) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน)
จํานวน ๗,๔๐๐ คน
(๓) รณรงค ส งเสริม และเผยแพรคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
วิ ช าชี พ ให แ ก ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา หน ว ยงานทางการศึ ก ษา สื่ อ มวลชน และผู ป กครอง
ทั่วประเทศไมนอยกวา ๘๐๐,๐๐๐ คน
(๔) ยกย อ งผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณดีเดน จํานวน ๘๔ คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอยางยั่งยืน
๔. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
๔.๑ จํ า นวนของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาที่ เ ข า รั บ การพั ฒ นาตามโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๔.๒ รอยละของผูประกอบวิชาชีพที่เขารวมโครงการและประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๕. กิจกรรมหลักของโครงการ
๕.๑ การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการและกําหนดรูปแบบการพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
(๑) การจัดทําคูมือการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจําป ๒๕๕๔
(๒) การพัฒนาหลักสูตรป ๒๕๕๓ จํานวน ๒ หลักสูตร คือ
(๒.๑) หลักสูตรเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๓ วัน)
(๒.๒) หลั ก สู ต รเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน)
๕.๒ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจกับผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค ดังนี้
(๑) จัดประชุมสัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานตามโครงการ
ในภาพรวมแกผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค

๔
(๒) จัดประชุมสัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานตามหลักสูตร
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๓ วัน)
แกผูอํานวยการศูนยการพัฒนาประจําเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) จัดประชุมสัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานตามหลักสูตร
เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(หลักสูตร ๕ วัน) แกผูอํานวยการศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
๕.๓ การพั ฒนาผูประกอบวิ ชาชีพทางการศึกษาตามโครงการการเสริ มสร างคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๑) การพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๓ วัน) โดยศูนยการพัฒนา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(๒) การพั ฒ นาผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(หลักสูตร ๕ วัน)
โดยศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
๕.๔ การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ดีเดน
๕.๕ การประกาศเกียรติคุณผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณดีเดน
๕.๖ การสงเสริมผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามโครงการเสริมสราง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจําป ๒๕๕๓ ดังนี้
(๑) การส งเสริ มให ผู ประกอบวิ ชาชี พทางการศึ กษาที่ มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณดี เ ด น ประจํ า ป ๒๕๕๓ จํ า นวน ๒๐ คน ได รั บ การพั ฒ นาต อ เนื่ อ งจากป ๒๕๕๓
ณ สวนพนาวัฒน อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
(๒) การสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหลักสูตร
เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(หลักสูตร ๕ วัน) ซึ่งเปนตนแบบดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ประจําป ๒๕๕๓ จํานวน ๑,๓๑๘ คน ณ World Peace Valley อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา
๕.๗ การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และ จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๕
๖. งบประมาณ
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาได รั บ งบประมาณประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๔ ดํ า เนิ น งาน
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จํานวน
๖๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๗. การประเมินผล
๗.๑ ประเมินผลระหวางการพัฒนา โดยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผูเขารับ
การพัฒนา และใชแบบสอบถามผูดําเนินการพัฒนา
๗.๒ ประเมินผลหลังการพัฒนา โดยใชแบบสอบถาม/สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา
นัก เรีย น/นั ก ศึก ษา เพื่ อ นผูป ระกอบวิ ชาชี พ ทางการศึ ก ษาของผูเ ขารับ การพั ฒ นา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาที่ เ ข า รั บ การพั ฒ นาประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น
เปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง เปนที่ยอมรับของสังคม และสามารถนําวุฒิบัตร
ที่ไดรับจากการพัฒนาไปใชในการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได
๘.๒ นักเรียน/นักศึกษาจะไดครูและผูบริหารสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี มีความรู
คูคุณธรรม สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
๘.๓ สั ง คมไทยได ผู นํ า ทางการศึ ก ษาที่ จ ะนํ า พาประเทศไปสู ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และ
กาวทันสังคมโลก

๖

กิจกรรมที่ดําเนินการ
โดย
ผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค

๗

กิจกรรมที่ดาํ เนินการโดยผูปฏิบัติงานในสวนภูมภิ าค
การดํ า เนิ น งานตามโครงการเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีกิจกรรมที่ดําเนินการโดยผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค ดังนี้
๑. การพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จํานวน ๒ หลักสูตร ประกอบดวย
๑.๑ หลั ก สู ต รการเสริ ม สรา งคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณของผู ป ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๓ วัน)
๑.๒ หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน)
๒. การคั ด เลื อ กผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เข า รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเดน
สําหรับแนวทางดําเนินการในแตละกิจกรรมปรากฏดังนี้

๘

การพัฒนาตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

๙

๑. การพัฒนาตามโครงการ
การพั ฒ นาตามโครงการเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษา แบงเปน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(หลักสูตร ๓ วัน) เปนหลักสูตรที่ใชในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จํ า นวน ๑๘๕ เขต ตามประกาศคณะกรรมการคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง การกํ า หนดคุ รุ ส ภาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ปรากฏรายละเอี ย ดตามเอกสารหมายเลข ๑ โดยมี คุ รุ ส ภาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เปนศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๒ หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน) เปนหลักสูตรที่ใชในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับ
จังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัด ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ โดยมี สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเปนศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด

๒. โครงสรางการบริหารงานตามโครงการ
โครงสรางการบริหารเพื่อการพัฒนาตามหลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ฯ

คณะกรรมการดําเนินการพัฒนา
ระดับจังหวัด

คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาในแตละเขต
ภายในจังหวัด

๑๐

๓. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
ให ค ณะกรรมการบริ ห ารโครงการ ผู ป ฏิ บั ติ ง านในส ว นภู มิ ภ าค คุ รุ ส ภาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พิจารณารวมกันเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาตามโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
๓.๑ คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับจังหวัด
๓.๑.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ
(๑) ผูวา ราชการจังหวัด
ที่ปรึกษา
(๒) เจาคณะจังหวัด
ประธาน
(๓) เลขานุการเจาคณะจังหวัด
รองประธานกรรมการ
(๔) ประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด รองประธานกรรมการ
(๕) ประธานหอการคาจังหวัด
กรรมการ
(๖) นายกเหลากาชาดจังหวัด
กรรมการ
(๗) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด
กรรมการ
(๘) ประธานคณะกรรมการประสานงานและสงเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัด
กรรมการ
(๙) ผูอาํ นวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กรรมการ
(๑๐) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรรมการ
(๑๑) ผูอ ํานวยการสํานักงาน สกสค. จังหวัด
กรรมการ
(๑๒) ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัด
กรรมการ
(๑๓) ทองถิ่นจังหวัด
กรรมการ
(๑๔) ผูแ ทนสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย กรรมการ
(๑๕) ผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด กรรมการ
(๑๖) ประชาสัมพันธจงั หวัด
กรรมการ
(๑๗) ผูท รงคุณวุฒิตามความเหมาะสม
กรรมการ
(๑๘) ผูอาํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
(๑๙) เจาหนาที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

๑๑

๓.๑.๒ หนาทีข่ องคณะกรรมการ
(๑) วางแผนการดําเนินงานเปนภาพรวมของจังหวัดและการพัฒนาระดับจังหวัด
(๒) พิจารณาเลือกศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
(๓) ใหความเห็นชอบการเลือกศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาของคณะกรรมการ
พัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด
(๔) มอบหมายบุคคลเปนผูประสานงานหลักและผูประสานงานรองของศูนยการพัฒนา
ระดับจังหวัด เพื่อประสานการดําเนินการพัฒนาระดับจังหวัดและการประสานงาน
กับศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดและสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(๕) ใหความเห็นและขอเสนอแนะในการสรรหาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเขารับ
การพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด
(๖) พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามรายชื่อที่ไดรับแจงจากศูนยการพัฒนาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน)
(๗) รณรงค สงเสริม และเผยแพรคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษา สื่อมวลชน และผูป กครอง
ภายในจังหวัด
(๘) คัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตนแบบของศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณดีเดน
(๙) สรางศูนยเครือขายการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาระดับจังหวัด
(๑๐) กํากับและติดตามการปฏิบัติตนของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
จากศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
(๑๑) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๓.๒ คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ
(๑) เจาอาวาสวัดที่เปนศูนยการพัฒนาระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
(๒) คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นทีก่ ารศึกษาในแตละเขต
(๓) ผูบริหารตนสังกัดของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ประธานศูนยเครือขายระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) ผูทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสม

๑๒

๓.๒.๒ หนาที่ของคณะกรรมการ
(๑) วางแผนการดําเนินงานในการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(๒) พิจารณาเลือกศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(๓) มอบหมายบุคคลเปนผูประสานงานหลักและผูประสานงานรองของศูนยการพัฒนา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประสานการดําเนินการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และการประสานงานกับศูนยการพัฒนาระดับจังหวัดและสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(๔) กําหนดวิธีการและดําเนินการสรรหาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเขารับการพัฒนา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๓ วัน)
(๖) รณรงค สงเสริม และเผยแพรคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษา สื่อมวลชน และผูปกครอง
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
(๗) คัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแกนนําของศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
เขารับการพัฒนาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๕วัน) และ
เขารับการคัดเลือกเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตนแบบของ
ศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
(๘) สรางศูนยเครือขายการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(๙) กํากับและติดตามการปฏิบัติตนของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
จากศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(๑๐) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

๔. การเลือกสถานที่ที่ใชในการพัฒนาระดับจังหวัด/ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ใหดําเนินการเลือกสถานที่ที่ใชในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับจังหวัด/
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีคุณสมบัติดังนี้
(๑) อาวาสสัปปายะ (ความพรอมของสถานที่)
(๑.๑) รมรื่น
(๑.๒) ไมอยูในแหลงชุมชนที่อึกทึก
(๑.๓) การคมนาคมสะดวก

๑๓
(๑.๔) มีหองประชุมที่เหมาะสมกับการพัฒนาตามหลักสูตร และสามารถรองรับผูเขารับการพัฒนา
ในแตละระดับ ดังนี้
- จํานวน ๒๐๐ คนขึ้นไป สําหรับการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- จํานวนผูเขารับการพัฒนาในแตละจังหวัด สําหรับการพัฒนาระดับจังหวัด
(๑.๕) มีความพรอมดานเครือ่ งเสียง และสือ่ โสตทัศนูปกรณ
(๑.๖) มีที่พัก หองน้ํา ที่เพียงพอและเหมาะสม
(๑.๗) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(๒) อาหารสัปปายะ (ความพรอมของอาหารคาว – หวาน)
(๒.๑) อาหารสัปปายะของศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑) อาหาร ๒ มื้อ / วัน (เชา, กลางวัน) รวม ๖ มื้อ
๒) น้ําปานะ ๒ มือ้ / วัน (เย็น, กอนนอน) รวม ๕ มื้อ
๓) บริการน้ําดื่มตลอดการอบรม
(๒.๒) อาหารสัปปายะของศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
๑) อาหาร ๒ มื้อ / วัน (เชา, กลางวัน) รวม ๑๐ มื้อ
๒) น้ําปานะ ๒ มื้อ / วัน (เย็น, กอนนอน) รวม ๙ มื้อ
๓) บริการน้ําดื่มตลอดการอบรม
(๓) ธัมมสัปปายะ (ความพรอมดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู)
(๓.๑) มีเอกสารหรือสื่อประกอบการสอนทุกรายวิชา
(๓.๒) มีวทิ ยากรที่มีความรูความสามารถครบตามหลักสูตร (ในกรณีที่ศูนยการพัฒนา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด ไมมีวิทยากรในรายวิชาใด สามารถขอ
ความสนับสนุนจากโครงการไดโดยศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา/
ระดับจังหวัด เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย)
(๓.๓) สามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่กําหนดได
(๔) ปุคคลสัปปายะ (ความพรอมของบุคลากรและการดําเนินงาน)
(๔.๑) มีคณะกรรมการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผล
(๔.๒) มีผูทําหนาที่ประสานงานติดตอกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
(๔.๓) มีพเี่ ลี้ยงคอยชวยเหลือดูแลตลอดเวลาการอบรมอยางนอย ๘ คน (ในกรณีทศี่ ูนยการพัฒนา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด ไมมพี ี่เลี้ยงคอยชวยเหลือดูแลหรือมีแตไมเพียงพอ
สามารถขอความสนับสนุนจากโครงการได โดยศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา/
ระดับจังหวัด เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย)
(๔.๔) มีเจาหนาที่บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงตลอดการอบรม

๑๔

๕. การสรรหาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเขารับการอบรม
ใหคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สรรหาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทุก ตํ า แหน ง (ครู ผูบ ริห ารสถานศึ ก ษา ผู บริ ห ารการศึก ษา และ ศึ ก ษานิ เ ทศก ) และทุ ก สั งกั ด ในแต ล ะ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มี ค วามพร อ มและสมั ค รใจเข า รั บ การพั ฒ นาในแต ล ะศู น ย ก ารพั ฒ นาระดั บ
เขตพื้นที่การศึกษา และไมเคยเขารับการพัฒนาตามโครงการเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพของคุรุสภาในป ๒๕๕๓ โดยใชแบบแสดงความจํานง ตามแบบ คส.๑
ศูนยละไมนอยกวา ๒๐๐ คน แยกตามสังกัด โดยใหกรรมการแตละคนที่เปนผูบังคับบัญชาตนสังกัดสรรหา
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเขารับการพัฒนา ดังนี้
๕.๑ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๑๕๐ คน
(สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามสัดสวน)
๕.๒ สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน/
โรงเรียนการกุศลของวัด
๑๕ คน
๕.๓ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑๕ คน
๕.๔ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๕ คน
๕.๕ สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๕ คน
๕.๖ สังกัดอื่น ๆ อาทิ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนการกีฬา
วิทยาลัยนาฏศิลป
๕ คน
(ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษาปรับจํานวนแตละสังกัดได
ตามความเหมาะสม)

๖. การดําเนินงานของศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด
๖.๑ การดําเนินงานของศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใหคุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษา
ซึ่งเปนศูนยการพัฒนาระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ดําเนินการ ดังนี้
(๑) การจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังนี้
(๑.๑) การจัดทําแผนและโครงการดําเนินงาน
(๑.๒) กําหนดวันในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๑.๓) เลือกสถานที่ที่ใชในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๑.๔) กําหนดวิธีการและสรรหาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเขารับการพัฒนา
(๑.๕) การสรุปปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนา
(๑.๖) เรื่องอื่น ๆ ตามหนาที่ของคณะกรรมการ

๑๕
(๒) การจัดทําและสงแผน/โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๒.๑) จัดทําแผน/โครงการพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมติคณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามแบบ คส.๑ ซึ่งมีการระบุสถานที่
ที่ใชในการพัฒนา รายชือ่ ผูประสานงานหลัก และผูประสานงานรอง
(๒.๒) สงแผน/โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามแบบ คส.๑
พรอมแบบแสดงคุณสมบัติของสถานที่พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตามแบบ คส. ๒ ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
(๓) การแจงรายชื่อผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- สรุปรายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนาตามแบบ คส.๓
- สงแบบสรุปรายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (แบบ คส.๓) และแบบแสดง
ความประสงคเขารับการพัฒนาตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (แบบ คส.๔) ของผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่เขารับการอบรมทุกคน ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
(๔) การเตรียมการดําเนินการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
(๔.๑) การจัดสถานที่อบรม
(๔.๒) การเตรียมเอกสารประกอบการอบรม อาทิ หลักสูตรที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
จัดสงให และเอกสารอื่น ๆ
(๔.๓) การเตรียมการลงทะเบียน โดยทําแบบลงทะเบียนตามแบบที่กําหนด
(๔.๕) การประสานงานกับวิทยากร พี่เลี้ยง และผูเขารับการอบรม (ในการแจงผูเขารับการอบรม
ใหแจงคุณสมบัติและภาวะเงื่อนไขในการเขารับการอบรมดวย)
(๔.๖) อืน่ ๆ ตามที่เห็นสมควร
(๕) การดําเนินการพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- พัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๓ วัน) ในชวงระหวางวันที่ ๑
เมษายน -วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
(๖) การประเมินผลการดําเนินการ
- ดําเนินการประเมินผลการดําเนินการพัฒนา โดยมีการประเมินระหวางการพัฒนาและ
หลังการพัฒนาตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ กําหนด ซึ่งจะแจงใหทราบตอไป
(๗) การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
(๗.๑) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คส. ๕
(๗.๒) สงแบบสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน (แบบ คส.๕) ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๑๖

(๗.๓) สงรายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมตาม
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน) เขตละ ๔๐ คน ตามแบบ คส.๖
ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
(๘) ปฏิทินการจัดสงเอกสารและขอมูลของศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
๑

วัน เดือน ป
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔

รายการเอกสารที่จัดสง
สงแผนและโครงการดําเนินงาน พรอมแจงสถานที่ตั้งและผูประสานงานหลัก
และผูประสานงานรองของศูนยการพัฒนาระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
(แบบ คส.๑) พรอมแบบแสดงคุณสมบัติของสถานที่พัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา (แบบ คส.๒) ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๒ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สงแบบสรุปรายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (แบบ คส.๓) และ
แบบแสดงความประสงคเขารับการพัฒนาตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (แบบ คส.๔)
ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เขารับการอบรมทุกคน ไปยังสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
๓ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สงรายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก
เขารับการอบรมตามหลักสูตร ๕ วัน เขตละ ๔๐ คน (ตามแบบ คส.๖)
ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาและศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
๔ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สงแบบสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน (แบบ คส.๕) ไปยังสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
๖.๒ การดําเนินงานของศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ซึ่งเปน
ศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด ดําเนินการดังนี้
(๑) การจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังนี้
(๑.๑) การจัดทําแผนและโครงการดําเนินงาน
(๑.๒) กําหนดวันในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๑.๓) เลือกสถานที่ที่ใชในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๑.๔) การสรุปปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนา
(๑.๖) เรื่องอื่น ๆ ตามหนาที่ของคณะกรรมการ

๑๗

(๒) การจัดทําและสงแผน/โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๒.๑) จัดทําแผน/โครงการพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมติคณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนาระดับจังหวัด ตามแบบ คส.๗ ซึ่งมีการระบุสถานที่ที่ใชในการพัฒนา
รายชื่อผูประสานงานหลัก และผูประสานงานรอง
(๒.๒) สงแผน/โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามแบบ คส.๗
พรอมแบบแสดงคุณสมบัติของสถานที่พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตามแบบ คส.๘ ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
(๓) การรวบรวมรายชื่อผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- ประสานงานกับคุรุสภาเขตพื้นทีก่ ารศึกษาทุกเขตภายในจังหวัด เพื่อรวบรวม
รายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาละ ๔๐ คน
- สรุปรายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนาตามหลักสูตร ๕ วัน
ซึ่งรวบรวมจากคุรุสภาเขตพืน้ ที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด เขตละ ๔๐ คน
ตามแบบ คส. ๙
- สงแบบสรุปรายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (แบบ คส.๙) ไปยังสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
(๔) การเตรียมการดําเนินการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
(๔.๑) การจัดสถานที่อบรม
(๔.๒) การเตรียมเอกสารประกอบการอบรม อาทิ หลักสูตรที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
จัดสงให และเอกสารอื่น ๆ
(๔.๓) การเตรียมการลงทะเบียน โดยทําแบบลงทะเบียนตามแบบที่กําหนด
(๔.๕) การประสานงานกับวิทยากร พี่เลี้ยง และผูเขารับการอบรม (ในการแจงผูเขารับการอบรม
ใหแจงคุณสมบัติและภาวะเงื่อนไขในการเขารับการอบรมดวย)
(๔.๖) อืน่ ๆ ตามที่เห็นสมควร
(๕) การดําเนินการพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- พัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน)
ในชวงระหวางวันที่ ๑ พฤษภาคม – วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
(๖) การประเมินผลการดําเนินการ
- ดําเนินการประเมินผลการดําเนินการพัฒนา โดยมีการประเมินระหวางการพัฒนาและ
หลังการพัฒนาตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ กําหนด ซึ่งจะแจงใหทราบตอไป

๑๘

(๗) การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
(๗.๑) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คส. ๑๐
(๗.๒) สงแบบสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน (แบบ คส.๑๐) ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
(๗.๓) สงรายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกจากศูนยการพัฒนา
ระดับจังหวัด ตามแบบ คส.๑๑ ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๔
(๘) ปฏิทินการจัดสงเอกสารและขอมูลของศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
ที่
๑

วัน เดือน ป
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

รายการเอกสารที่จัดสง
สงแผนและโครงการดําเนินงาน พรอมแจงสถานที่ตั้งและผูประสานงานหลัก
และผูประสานงานรองของศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด (แบบ คส. ๗)
พรอมแบบแสดงคุณสมบัติของสถานที่พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(แบบ คส.๘) ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๒ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สงแบบสรุปรายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนา
ตามหลักสูตร ๕ วัน (แบบ คส.๙) ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๓ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สงรายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกจาก
ศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด (ตามแบบ คส.๑๑) ไปยังสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
๔ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สงแบบสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน (แบบ คส.๑๐) ไปยังสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา

๑๙

๗. คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
๗.๑ คาใชจายของศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับเงินอุดหนุนศูนยละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน
๑๘๕ ศูนย เปนเงิน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาสงเงินอุดหนุนให
คุรุสภาเขตพื้นทีก่ ารศึกษาในแตละเขต เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาตามหลักสูตร
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
(หลักสูตร ๓ วัน)
๗.๒ คาใชจายของศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
- ศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด ไดรับเงินอุดหนุนอยูในระหวางศูนยละ ๘๐,๐๐๐-๕๖๐,๐๐๐ บาท
(ไดรับศูนยละเทาไรขึ้นอยูกับจํานวนเขตพื้นทีก่ ารศึกษาที่มีอยูในจังหวัด) ปรากฏรายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๒ โดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาสงเงินอุดหนุนให
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน)

๘. การบริหารงบประมาณของศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด
ใหศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด แลวแตกรณี
ดําเนินการ ดังนี้
๘.๑ เมื่อแตละศูนยไดรับเงินอุดหนุนตามจํานวนที่กําหนดแลวใหสงใบเสร็จรับเงินไปยังสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ภายใน ๑๕ วันนับแตวนั ที่ไดรบั เงิน ทั้งนี้ ใหแตละศูนยเก็บหลักฐานการจายเงิน
ไวสําหรับการตรวจสอบดวย
๘.๒ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายสําหรับดําเนินการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ตามรายการดังนี้
(๑) คาอาหารและเครื่องดื่มตลอดการจัดอบรม
(๒) คาที่พัก
(๓) คาวิทยากรตามหลักสูตร
(๔) คาพาหนะของวิทยากร
(๕) คาพาหนะเหมาจายของผูเขารับการอบรม
(๖) คาวัสดุอุปกรณ อาทิ เอกสารประกอบการอบรม เอกสารการประเมินผล สื่อการอบรม
(๗) อื่น ๆ ตามแตจะเห็นสมควร

๒๐

แบบที่ใชในการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ของ
ศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

๒๑
แบบ คส.๑

แผน/โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(หลักสูตร ๓ วัน)
ศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ................................................................
--------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ คุ รุ ส ภาได ดํ า เนิ น งานโครงการเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของ
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา โดยให ศู น ย ก ารพั ฒ นาระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาดํ า เนิ น การพั ฒ นา
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา จึ ง จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาขึ้ น
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการดังกลาว
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติตนดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒.๒ เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒.๓ เพื่ อ ให ผู ป ระกอบวิ ชาชี พ ทางการศึก ษาเป น แกนนํา ในการนํ า ความรูแ ละประสบการณ
ที่ไดรับไปใชในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ผูประกอบวิชาชี พทางการศึ กษาในเขตพื้นที่ การศึก ษา ...............................................
ไดรับการพั ฒ นาด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชี พ ตามหลั ก สู ตรการเสริ มสร า ง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ระหว า งวั น ที่
................................................ จํานวนไมนอยกวา ๒๐๐ คน ประกอบดวย

๒๒
หนา ๒
(๑) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๕๐ คน
- เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
คน
- เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
คน
(๒) สังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
๑๕ คน
(๓) สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑๕ คน
(๔) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๕ คน
(๕) สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๕ คน
(๖) สังกัดอื่น ๆ อาทิ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ โรงเรียนกีฬา
วิทยาลัยนาฏศิลป
๕ คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ และสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปประพฤติปฏิบัติตนดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพอยางยั่งยืน
๔. วิธีดําเนินการ
๔.๑ จัดทําแผนโครงการดําเนินงาน กําหนดวันและสถานที่ที่ใชในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
๔.๒ ประสานงานกับวิทยากรและบุคลากรที่เกี่ยวของ
๔.๓ เตรียมการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๔.๔ ดําเนินการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่คุรุสภากําหนด
๔.๕ ประเมินผลการดําเนินการพัฒนา
๔.๖ สรุปผลการดําเนินงาน
๔.๗ รายงานสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหระบุระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานของแตละกิจกรรมตามขอ ๔
๖. สถานที่ดําเนินการ
สถานที่ตั้งและสถานที่อบรมของศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา คือ.............................
........................................................ เลขที่ ................ถนน.........................................................................
ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย. ....................... โทรศัพท........................................ โทรสาร......................................

๒๓
หนา ๓
๗. วิทยากร
ระบุรายชื่อวิทยากรที่ดําเนินการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเสริมสราง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพเชิงระบบที่คุรุสภากําหนด
๘. งบประมาณ
ระบุประมาณการรายจายจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบ
ระบุชื่อบุคคลหรือคณะบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการโครงการ ไดแก
๑. คณะกรรมการบริหารศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ประกอบดวย
.....................................................................................................................................................................
๒. ผูประสานงานหลัก คือ .....................................................สถานที่ติดตอ เลขที่ .......................
ถนน .................................................. ตําบล ........................................อําเภอ.............................................
จังหวัด ..............................................โทรศัพท ....................................... โทรสาร.....................................
โทรศัพทเคลื่อนที่ .................................E-mail........................................
๓. ผูประสานงานรอง คือ ......................................................สถานที่ติดตอ เลขที่ .......................
ถนน ............................................... ตําบล .........................................อําเภอ..............................................
จังหวัด ...............................................โทรศัพท ........................................ โทรสาร...................................
โทรศัพทเคลื่อนที่ .................................E-mail........................................
๔. อื่น ๆ (ถามี) .............................................................................................................................
๑๐. การประเมินผล
ระบุวิธีการประเมินผล อาทิ การสังเกต สัมภาษณ และใชแบบทดสอบ
๑๑. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนาประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กับการเปนวิชาชีพชั้นสูง เปนที่ยอมรับของสังคม

(ลงชื่อ).................................................................ผูเสนอ
(................................................................)
ผูอํานวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๒๔
แบบ คส.๒

แบบแสดงคุณสมบัติของสถานที่พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ................................................................
ณ สถานที่.......................................................................................................
------------------------ขาพเจา .................................................................ตําแหนง ...............................................
ขอแจงคุณสมบัติของสถานที่พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของศูนยการพัฒนาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งอยูที่ ..........................................แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ
.......................................จังหวัด....................................... ดังนี้
(โปรดกาเครื่องหมาย 3 ใน

หนารายการที่แสดงวามีความพรอม)

๑. อาวาสสัปปายะ (ความพรอมของสถานที่)
รมรื่น
ไมอยูในแหลงชุมชนที่อึกทึก
การคมนาคมสะดวก
มีหองประชุมเหมาะสมกับผูเขารับการอบรมจํานวน .................... คน
มีความพรอมดานเครื่องเสียง
มีความพรอมดานสื่อโสตทัศนูปกรณ
ที่พักเพียงพอและเหมาะสม
หองน้ําเพียงพอและเหมาะสม
มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ
๒. อาหารสัปปายะ (ความพรอมของอาหารคาว – หวาน)
อาหาร ๒ มื้อ / วัน (เชา, กลางวัน) รวม ๖ มื้อ
น้ําปานะ ๒ มื้อ / วัน (เย็น, กอนนอน) รวม ๕ มื้อ
น้ําดื่มตลอดการอบรม

๒๕
หนา ๒
๓. ธัมมสัปปายะ (ความพรอมดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู)
มีเอกสารประกอบการสอนทุกรายวิชา
มีสื่อประกอบการสอนทุกรายวิชา
มีวิทยากรที่มีความรูความสามารถครบตามหลักสูตร
สามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่กําหนดได
๔. ปุคคลสัปปายะ (ความพรอมของบุคลากรและการดําเนินงาน)
มีคณะกรรมการดําเนินงานตามที่กําหนด
มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
มีผูทําหนาที่ประสานงานติดตอกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
มีพี่เลี้ยงคอยชวยเหลือดูแลตลอดเวลาการอบรมจํานวน .............. คน
มีเจาหนาที่บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงตลอดการอบรม
๕. เรื่องอื่น ๆ (ระบุ) .…………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ).................................................................ผูเสนอ
(................................................................)
ผูอํานวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๒๖

แบบ คส.๓

สรุปรายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนาตามหลักสูตรการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๓ วัน)
ศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ................................................................
ที่

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง

สังกัด

๒๗
แบบ คส.๔

แบบแสดงความประสงคเขารับการพัฒนาตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา .........................................................
--------------------------------------------------วันที่.................เดือน.................................พ.ศ. ................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล....................................................
อายุ.........ป เลขประจําตัวประชาชน ...........................................ตําแหนง...................................................
วิทยฐานะ................................................ สถานศึกษา/หนวยงาน ................................................................
สังกัด.............................................................. เลขที่ ...................... ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย. .............................โทรศัพท....................................... โทรสาร.............................................
โทรศัพทเคลื่อนที่.................................................E-mail..............................................................................
ผูประกอบวิชาชีพ.....................................................ใบอนุญาตเลขที่...........................................................
สถานที่อยู เลขที่ ............. ถนน............................................. ตําบล/แขวง...............................................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย........................
โทรศัพท.................... โทรสาร........................... มีความประสงคจะเขารับการพัฒนาตามโครงการ
เสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ในศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ........................................................โดยยินดีเขารับการพัฒนา
โดยถือศีล ๘ และปฏิบัติตามระเบียบ ขอกําหนดและขอปฏิบัติในการเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรของ
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประการ
และไมเคยเขารับการพัฒนาตามโครงการเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ในป ๒๕๕๓
จึงขอสงแบบแสดงความประสงคพรอมประวัติมาดังนี้

๒๘
หนา ๒
๑. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สาขา

สถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่น ๆ
ที่สําคัญ
๒. ประวัติการทํางาน
ลําดับ
ระยะเวลาดํารง
ที่
ตําแหนง
๑
๒
๓
๔
๕

ตําแหนง

หนวยงาน

๓. ประสบการณพิเศษ
๕.๑ .................................................................................................................................................
๕.๒ ................................................................................................................................................
๕.๓ .................................................................................................................................................
๕.๔ ................................................................................................................................................
๕.๕ ................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ......................................................... ผูแสดงความประสงค
(.........................................................)

๒๙
แบบ คส.๕

แบบสรุปแลรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ......................................................
----------------------๑. ความเปนมาของโครงการ
ระบุหลักการและเหตุผลหรือความเปนมาของโครงการที่รับผิดชอบของศูนยการพัฒนา
ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
ระบุวัตถุประสงคของโครงการที่ดําเนินการ
๓. ขอบเขตโครงการ
๓.๑ เปาหมายโครงการ จํานวนคนที่เขารับการพัฒนา
๓.๒ สถานที่ดาํ เนินงาน
๓.๓ วันและเวลาดําเนินการ
๓.๔ เนื้อหาสาระ – หลักสูตรการพัฒนา/วิธีการพัฒนา/การประเมินผล
๓.๕ วิทยากร
๔. ผลการดําเนินงาน
๔.๑ ผลที่ไดจากการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อาทิ จํานวนผูเขารับการพัฒนา
รายละเอียดการจัดการพัฒนา ผลการประเมินผูเขารับการอบรม ผลการประเมินและผลสัมฤทธิ์จาก
การจัดการพัฒนา
๔.๒ ผลการใชจายงบประมาณ
๕. สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

๓๐

หนา ๒
๖. ภาคผนวก อาทิ กําหนดการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ภาพประกอบดําเนินงาน และอื่น ๆ ที่เห็นวาเหมาะสม

(ลงชื่อ) ..............................................................ผูรายงาน
(.............................................................)
ผูอํานวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา......................................

๓๑
แบบ คส.๖

แบบแจงรายชือ่ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศูนยการพัฒนาระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ............................................................
----------------------ขาพเจา .................................................................ตําแหนง ...............................................
สถานที่ทํางาน ........................................................................แขวง/ตําบล....................................................
เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด ....................................... โทรศัพท........................................
โทรสาร....................................โทรศัพทเคลื่อนที่ ..................................... ขอแจงรายชื่อผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด ดังนี้
๑. ผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการเครือขายครูดีประจําเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน ๑๐ คน คือ
๑.๑ ชื่อ.................................................... นามสกุล.....................................................
ตําแหนง....................................... สังกัด.............................................สถานที่ติดตอ..................................
...............................................โทรศัพท.............................................โทรสาร............................................
โทรศัพทเคลื่อนที่................................ ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการเครือขายตําแหนง .......................
ฯลฯ
๑.๑๐ ชื่อ.................................................... นามสกุล..................................................
ตําแหนง....................................... สังกัด.............................................สถานที่ติดตอ..................................
...............................................โทรศัพท.............................................โทรสาร............................................
โทรศัพทเคลื่อนที่................................ ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการเครือขายตําแหนง .......................
๒. ผูไดรับการคัดเลือกจากศูนยการพัฒนาประจําจังหวัด จํานวน ๓๐ คน คือ
๒.๑ ชื่อ.................................................... นามสกุล....................................................
ตําแหนง....................................... สังกัด.............................................สถานที่ติดตอ...................................
...............................................โทรศัพท.............................................โทรสาร.............................................
โทรศัพทเคลื่อนที่................................
ฯลฯ

๓๒
หนา ๒
๒.๓๐ ชื่อ.................................................... นามสกุล.....................................................
ตําแหนง....................................... สังกัด.............................................สถานที่ติดตอ..................................
...............................................โทรศัพท.............................................โทรสาร............................................
โทรศัพทเคลื่อนที่................................
(ลงชื่อ)...................................................................
(.................................................................)
ผูอํานวยการคุรุสภาเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ......................................................

๓๓

แบบที่ใชในการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ของ
ศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด

๓๔
แบบ คส.๗

แผน/โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(หลักสูตร ๕ วัน)
ศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด.................................................
--------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ คุ รุ ส ภาได ดํ า เนิ น งานโครงการเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยใหศูนยการพัฒนาระดับจังหวัดดําเนินการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ทางการศึกษา จึงจัดทําโครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาขึ้นเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการดังกลาว
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติตนดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒.๒ เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษานําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการ
ดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
๒.๓ เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนตนแบบในการประพฤติปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพและเผยแพรความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด .................................. จํ า นวน .........คน
ได รั บ การพั ฒ นาด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ตามหลั ก สู ต รเสริ ม สร า ง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (หลั ก สู ต ร ๕ วั น ) ระหว า งวั น ที่
.............................. ประกอบดวย .............................................................................................

๓๕
หนา ๒
๓.๒ เชิงคุณภาพ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับการปลูกฝงสรางคุณธรรม จริยธรรม สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอยางยั่งยืน
๔. วิธีดําเนินการ
๔.๑ จัดทําแผนโครงการดําเนินงาน กําหนดวันและสถานที่ที่ใชในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
๔.๒ ประสานงานกับวิทยากรและบุคลากรที่เกี่ยวของ
๔.๓ เตรียมการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๔.๔ ดําเนินการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาที่ คุ รุ ส ภากํ า หนด
(หลักสูตร ๕ วัน)
๔.๕ ประเมินผลการดําเนินการพัฒนา
๔.๖ สรุปผลการดําเนินงาน
๔.๗ รายงานสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหระบุระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานของแตละกิจกรรมตามขอ ๔
๖. สถานที่ดําเนินการ
สถานที่ตั้งและสถานที่อบรมของศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด คือ ...................................................
เลขที่ ................ถนน....................................................... ตําบล/แขวง........................................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย........................
โทรศัพท............................... โทรสาร..........................................
๗. วิทยากร
ระบุรายชื่อวิทยากรที่ดําเนินการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาที่คุรุสภากําหนด
๘. งบประมาณ
ระบุประมาณการรายจายตามจํานวนเงินอุดหนุนที่ไดรับ

๓๖
หนา ๓
๙. ผูรับผิดชอบ
ระบุชื่อบุคคลหรือคณะบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการโครงการ ไดแก
๑. คณะกรรมการบริหารศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด ประกอบดวย
.....................................................................................................................................................................
๒. ผูประสานงานหลัก คือ .....................................................สถานที่ติดตอ เลขที่ .......................
ถนน .................................................. ตําบล ........................................อําเภอ.............................................
จังหวัด ..............................................โทรศัพท ....................................... โทรสาร.....................................
โทรศัพทเคลื่อนที่ .................................E-mail........................................
๓. ผูประสานงานรอง คือ ......................................................สถานที่ติดตอ เลขที่ .......................
ถนน ............................................... ตําบล .........................................อําเภอ..............................................
จังหวัด ...............................................โทรศัพท ........................................ โทรสาร...................................
โทรศัพทเคลื่อนที่ .................................E-mail........................................
๔. อื่น ๆ (ถามี) .............................................................................................................................
๑๐. การประเมินผล
ระบุวิธีการประเมินผล อาทิ การสังเกต สัมภาษณ และใชแบบทดสอบ
๑๑. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนาประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม
กับการเปนวิชาชีพชั้นสูง เปนที่ยอมรับของสังคม

(ลงชื่อ).................................................................ผูเสนอ
(................................................................)
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ....................................

๓๗
แบบ คส.๘

แบบแสดงคุณสมบัติของสถานที่พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด ................................................................
ณ สถานที่.......................................................................................................
------------------------ขาพเจา .................................................................ตําแหนง ...............................................
ขอแจงคุณสมบัติของสถานที่พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
ตั้งอยูที่ ..........................................แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ....................................
จังหวัด....................................... ดังนี้
(โปรดกาเครือ่ งหมาย 3 ใน

หนารายการที่แสดงวามีความพรอม)

๑. อาวาสสัปปายะ (ความพรอมของสถานที่)
รมรื่น
ไมอยูในแหลงชุมชนที่อึกทึก
การคมนาคมสะดวก
มีหองประชุมเหมาะสมกับผูเขารับการอบรมจํานวน .................... คน
มีความพรอมดานเครื่องเสียง
มีความพรอมดานสื่อโสตทัศนูปกรณ
ที่พักเพียงพอและเหมาะสม
หองน้ําเพียงพอและเหมาะสม
มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ
๒. อาหารสัปปายะ (ความพรอมของอาหารคาว – หวาน)
อาหาร ๒ มื้อ / วัน (เชา, กลางวัน) รวม ๑๐ มื้อ
น้ําปานะ ๒ มื้อ / วัน (เย็น, กอนนอน) รวม ๙ มื้อ
น้ําดื่มตลอดการอบรม

๓๘
หนา ๒
๓. ธัมมสัปปายะ (ความพรอมดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู)
มีเอกสารประกอบการสอนทุกรายวิชา
มีสื่อประกอบการสอนทุกรายวิชา
มีวิทยากรที่มีความรูความสามารถครบตามหลักสูตร
สามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่กําหนดได
๔. ปุคคลสัปปายะ (ความพรอมของบุคลากรและการดําเนินงาน)
มีคณะกรรมการดําเนินงานตามที่กําหนด
มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
มีผูทําหนาที่ประสานงานติดตอกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
มีพี่เลี้ยงคอยชวยเหลือดูแลตลอดเวลาการอบรมจํานวน .............. คน
มีเจาหนาที่บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงตลอดการอบรม
๕. เรื่องอื่น ๆ (ระบุ) .…………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ).................................................................ผูเสนอ
(................................................................)
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

๓๙

แบบ คส.๙

สรุปรายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(หลักสูตร ๕ วัน)
ศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด ................................................................
ที่

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง

สังกัด

๔๐
แบบ คส.๑๐

แบบสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด .................................................
----------------------๑. ความเปนมาของโครงการ
ระบุหลักการและเหตุผลหรือความเปนมาของโครงการที่รับผิดชอบของศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
ระบุวัตถุประสงคของโครงการที่ดําเนินการ
๓. ขอบเขตโครงการ
๓.๑ เปาหมายโครงการ จํานวนคนที่เขารับการพัฒนา
๓.๒ สถานที่ดาํ เนินงาน
๓.๓ วันและเวลาดําเนินการ
๓.๔ เนื้อหาสาระ – หลักสูตรการพัฒนา/วิธีการพัฒนา/การประเมินผล
๓.๕ วิทยากร
๔. ผลการดําเนินงาน
๔.๑ ผลที่ไดจากการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อาทิ จํานวนผูเขารับการพัฒนา
รายละเอียดการจัดการพัฒนา ผลการประเมินผูเขารับการอบรม ผลการประเมินและผลสัมฤทธิ์จาก
การจัดการพัฒนา
๔.๒ ผลการใชจายงบประมาณ
๕. สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
๖. ภาคผนวก อาทิ กําหนดการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ภาพประกอบดําเนินงาน และอื่น ๆ ที่เห็นวาเหมาะสม
(ลงชื่อ) ..............................................................ผูรายงาน
(.............................................................)
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ..............................

๔๑
แบบ คส.๑๑

แบบแจงรายชือ่ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรไดรับการประกาศเกียรติคุณ
เปนผูมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเดน
ศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัด.........................................
----------------------ขาพเจา ............................................................ตําแหนง ..................................................
สถานที่ทํางาน ................................................................เขต/อําเภอ............................................................
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หมายเหตุ แจงชื่อตามจํานวนที่กําหนดในเอกสารหมายเลข ๒

๔๒

การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเขารับ
การประกาศเกียรติคุณ
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเดน

๔๓
การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรไดรับการประกาศเกียรติคุณเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเดน มีการดําเนินการ ดังนี้
๑. ขั้นตอนการดําเนินงาน
การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อประกาศเกียรติคุณเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณดีเดน มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ใหศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการเพื่อคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเขารับการอบรมในระดับจังหวัด ศูนยละ ๔๐ คน โดยแจงรายชื่อตามแบบ คส. ๖ ไปยัง
ศูนยการพัฒนาระดับจังหวัดและสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ขั้ น ตอนที่ ๒ ให ศูน ย การพั ฒ นาระดับจั ง หวัด ดํ า เนิน การให มีก ารคั ด เลื อ กผู ป ระกอบวิ ชาชี พ
ทางการศึ ก ษาตามหลั ก เกณฑ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารโครงการกํ า หนด ตามจํ า นวนที่ กํ า หนด
ในเอกสารหมายเลข ๒ แลวแจงรายชื่อตามแบบ คส. ๑๑ ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๔
ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการบริหารโครงการดําเนินการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่ไดรับการแจงรายชื่อจากศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด ใหเหลือจํานวน ๘๔ คน เพื่อประกาศเกียรติคุณ
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเดน
๒. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารการคั ด เลื อ กผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาเพื่ อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเดน มีดังนี้
๒.๑ การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกโดยการประเมินตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การประเมินโดยผูเขารับการอบรม
(๑) ให ศู น ย ก ารพั ฒ นาระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแบ ง กลุ ม ผู เ ข า รั บ การอบรม
เปน ๒๐ กลุม ๆ ละประมาณ ๑๐ คน โดยแตละกลุมจะตองมีผูเขารับการอบรมจากกลุมวิชาชีพและสังกัด
ในลักษณะที่หลากหลาย (ไมอยูในหนวยงานหรือสถานศึกษาหรืออําเภอเดียวกัน)
(๒) ใหแตละกลุมคัดเลือกผูสมควรไดรับการคัดเลือกเพื่อเขารับการประกาศเกียรติคุณ
กลุมละ ๓ คน รวมเปน ๖๐ คน โดยพิจารณาจากเกณฑ ดังนี้
(๒.๑) มีความรับผิดชอบในการเขารับการอบรม
(๒.๒) มีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดตามหลักสูตร
(๒.๓) มีปฏิสัมพันธกับผูเขารับการอบรมเปนอยางดี
(๒.๔) ปฏิบัติตนตามขอปฏิบัติในการเขารับการอบรมตามหลักสูตร

๔๔
ขั้นที่ ๒ การประเมินโดยผูจัดการอบรม
(๑) ใหคณะกรรมการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขึ้น
เพื่อประเมินผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกจากขั้นที่ ๑ จํานวน ๖๐ คน ตามเกณฑ ดังนี้
(๑.๑) การเขาอบรม (๒๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนเขารับการอบรม
(๑.๒) ภาคทฤษฎี (๓๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากแบบบันทึกของผูเขารับการอบรม
ที่กําหนดในหลักสูตร
(๑.๓) ภาคปฏิบัติ (พฤติกรรม) (๕๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม
ของผูเขารับการอบรม ตามเกณฑ ดังนี้
๑) มีความรับผิดชอบในการเขารับการอบรม
๒) มีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดตามหลักสูตร
๓) มีปฏิสัมพันธกับผูเขารับการอบรมเปนอยางดี
๔) ปฏิบัติตนตามขอปฏิบัติในการเขารับการอบรมตามหลักสูตร
(๒) ใหศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกผูเขารับการอบรมที่ไดรับคะแนน
ตั้งแตลําดับที่ ๑-๔๐ เปนผูไดรับการคัดเลือกจากศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา แลวแจงไปยัง
ศูนยการพัฒนาระดับจังหวัดเพื่อดําเนินการคัดเลือกในระดับจังหวัดตอไป
๒.๒ การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด ใหใช
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกโดยการประเมินตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การประเมินโดยผูเขารับการอบรม
(๑) ให ศู น ย ก ารพั ฒ นาระดั บ จั ง หวั ด แบ ง กลุ ม ผู เ ข า รั บ การอบรมโดยมี ส มาชิ ก
ในแต ล ะกลุ ม ๆ ละ ๑๐ คน ซึ่ ง จํ า นวนกลุ ม จะเป น จํ า นวนเท า ไรขึ้ น อยู กั บ จํ า นวนผู เ ข า รั บ การอบรม
ในแตละจังหวัด โดยแตละกลุมจะตองมีผูเขารับการอบรมที่มาจากเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด
(๒) ใหแตละกลุมใหแตละกลุมคัดเลือกผูสมควรไดรับการคัดเลือกเพื่อเขารับการประกาศ
เกียรติคุณ กลุมละ ๑ คน โดยพิจารณาจากเกณฑ ดังนี้
(๒.๑) มีความรับผิดชอบในการเขารับการอบรม
(๒.๒) มีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดตามหลักสูตร
(๒.๓) มีปฏิสัมพันธกับผูเขารับการอบรมเปนอยางดี
(๒.๔) ปฏิบัติตนตามขอปฏิบัติในการเขารับการอบรมตามหลักสูตร
ขั้นที่ ๒ การประเมินโดยผูจัดการอบรม
(๑) ใหคณะกรรมการพัฒนาระดับจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขึ้นเพื่อประเมิน
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกจากขั้นที่ ๑ ตามเกณฑ ดังนี้
(๑.๑) การเขาอบรม (๒๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนเขารับการอบรม

๔๕
(๑.๒) ภาคทฤษฎี (๓๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากแบบบันทึกของผูเขารับการอบรม
ที่กําหนดในหลักสูตร
(๑.๓) ภาคปฏิบัติ (พฤติกรรม) (๕๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม
ของผูเขารับการอบรม ตามเกณฑ ดังนี้
๑) มีความรับผิดชอบในการเขารับการอบรม
๒) มีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดตามหลักสูตร
๓) มีปฏิสัมพันธกับผูเขารับการอบรมเปนอยางดี
๔) ปฏิบัติตนตามขอปฏิบัติในการเขารับการอบรมตามหลักสูตร
(๒) ใหศูนยการพัฒนาระดับจังหวัดคัดเลือกผูเขารับการอบรมตามลําดับคะแนนที่ไดรับจาก
การประเมิ น ตามจํ า นวนที่ กํ า หนดในแต ล ะจั ง หวั ด ซึ่ ง ปรากฏรายละเอี ย ดในเอกสารหน า ๗๗-๘๓
แลวแจงไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อดําเนินการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณตอไป

๔๖

หลักสูตรการพัฒนาตาม
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๔๗
หลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(หลักสูตร ๓ วัน)
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติตนดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒. เพื่อสรางและขยายเครือขายการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๓. เพื่ อ ให ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาเป น แกนนํ า ในการนํ า ความรู แ ละประสบการณ
ที่ไดรับไปใชในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
ผูเขารับการอบรม
๑. กลุมเปาหมาย
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไดแก ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก จํานวน ๓๗,๐๐๐ คน (๑๘๕ ศูนย ๆ ละ ๒๐๐ คน) โดยจําแนกตามสัดสวนในแตละสังกัด
ดังนี้
๑.๑ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน ๑๕๐ คน
(สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามสัดสวน)
๑.๒ สังกัดสํานักงานบริหารคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
จํานวน ๑๕ คน
๑.๓ สังกัดองคกรปกครองทองถิ่น
จํานวน ๑๕ คน
๑.๔ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จํานวน ๑๕ คน
๑.๕ สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
จํานวน ๕ คน
และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑.๖ สังกัดอื่น ๆ อาทิ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
โรงเรียนการกีฬา วิทยาลัยนาฏศิลป
จํานวน ๕ คน
(ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับเขตพืน้ ที่การศึกษาปรับจํานวนแตละสังกัดได
ตามความเหมาะสม)

๔๘
๒. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
๒.๑ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๒.๒ มีความสมัครใจที่จะเขารับการอบรมตามหลักสูตร
๒.๓ เปนผูที่ตองการมีวิถีชีวิตที่ดี
๒.๔ ผูบังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตใหเขารับการอบรม
๒.๕ มี ค วามประสงค ห รื อ สนใจที่ จ ะเป น ผู ใ ห ก ารฝ ก อบรมผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษาดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
๒.๖ ไมเคยเขารับการพัฒนาตามโครงการเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ในป ๒๕๕๓
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม
จํานวน ๓ วัน ๒ คืน
ตารางการอบรม
วันที่ ๑
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๒.๔๕ น.
เวลา ๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ -๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๑๕ น.
เวลา ๑๘.๑๕ - ๑๘.๓๐ น.
เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
วันที่ ๒
เวลา ๐๕. ๐๐ น.
เวลา ๐๕. ๓๐ - ๐๗.๐๐ น.

ลงทะเบียนรายงานตัว
- พิธีเปด
- สมาทานศีล
ศาสนากับวิถีชีวิตครู
รับประทานอาหารกลางวัน
ตนแบบครูดี
จงกรม
ความคิดรากฐานแหงการสอน
การบริหารจิต : ความดีสากล
บันทึกประจําวัน/น้ําปานะ/พักผอนตามอัธยาศัย
ตนแบบครูดี
การบริหารจิต : ความดีสากล
ตื่นนอนและทําภารกิจสวนตัว
- สมาทานศีล
- ทําวัตรเชาและทําสมาธิ
- ตักบาตร

๔๙
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๒.๔๕ น.
เวลา ๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๑๕ น.
เวลา ๑๘.๑๕ - ๑๘.๓๐ น.
เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
วันที่ ๓
เวลา ๐๕. ๐๐ น.
เวลา ๐๕. ๓๐ - ๐๗.๐๐ น.

เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.
เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๔.๑๕ น.
เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๕.๔๕ น.
เวลา ๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

รับประทานอาหารเชา
ลงทะเบียน
กฎแหงกรรม
รับประทานอาหารกลางวัน
ตนแบบครูดี
จงกรม
พระคุณครู : จรรยาบรรณของวิชาชีพ
เกราะ ๕ ชั้น และคุณธรรม ๔ ประการ
น้ําปานะ/พักผอนตามอัธยาศัย
ตนแบบครูดี
การบริหารจิต : ความดีสากล
ตื่นนอนและทําภารกิจสวนตัว
- สมาทานศีล
- ทําวัตรเชาและทําสมาธิ
- ตักบาตร
รับประทานอาหารเชา
ลงทะเบียน
กระบวนการสรางเยาวชนใหเปนคนดี
ศาสนพิธีเบื้องตน
รับประทานอาหารกลางวัน
ตนแบบครูดี
การสงเสริมและอุปถัมภศาสนา
การสรางเครือขายครูดี
บันทึกสรุปผลภาพรวม
พิธีปด

ขอปฏิบัติและขอหามในการเขารับการอบรม
๑. ผูเขารับการอบรมตองถือศีล ๘
๒. ผูเขารับการอบรมตองแตงกายดวยเสื้อผาสีขาว (ที่เหมาะสมและสะดวกตอการฝกปฏิบัติธรรม /
ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป)

๕๐
๓. ผู เ ข า รั บ การอบรมต อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ และข อ กํ า หนดของศู น ย ก ารพั ฒ นา
ประจําจังหวัดโดยเครงครัด
๔. ผูเขารับการอบรมตองปดเครื่องมือสื่อสารในขณะที่เขารับการอบรม
๕. ผูเขารับการอบรมหามนําสิ่งตอไปนี้เขามาในบริเวณศูนยพัฒนาฯ
๕.๑ สิ่งเสพติดและของมึนเมา
๕.๒ สิ่งของมีคาทุกประเภท
๕.๓ หนังสือ / เอกสารที่ไมเกี่ยวของกับการอบรม
๕.๔ เครื่องไฟฟาทุกชนิด
๕.๕ อาวุธทุกชนิด และสิ่งของที่เปนอุปสรรคตอการอบรม
๖. สิ่งของจําเปนที่ผูเขารับการอบรมตองนําไป
๖.๑ บัตรประจําตัวผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๖.๒ ไฟฉาย
๖.๓ สบู / ยาสระผม / ยาสีฟน / แปรงสีฟน / ผงซักฟอก / ขันน้ํา / ผาเช็ดตัว / ผาเช็ดหนา
๖.๔ ยารักษาโรคประจําตัว (หามลืมเปนอันขาด)
การประเมินผล
๑. ผูเขารับการอบรมที่จะไดรับวุฒิบัตรจากคุรุสภา ตองผานเกณฑการประเมิน ดังตอไปนี้
๑.๑ มีเวลาเขาอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมทั้งหมด
๑.๒ ผานการประเมินผลไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด
๑.๓ ในกรณีที่ผูเขารับการอบรมไดรับวุฒิบัตรจากคุรุสภาแลว ภายหลังมีพฤติกรรม
ที่ขัดตอศีลธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา คุรสุ ภามีสิทธิ
เรียกวุฒบิ ัตรคืน
ทั้งนี้ มีการทดสอบผูเขารับการอบรมกอนและหลังอบรมในแตละรายแผนการจัดการอบรม
๒. ผูเขารับการอบรมที่มีสิทธิเขารับการอบรมในระดับจังหวัด ตอง
๒.๑ ไดรับวุฒิบัตรสําเร็จการอบรมตามหลักสูตร
๒.๒ ไดรับการคัดเลือกจากผูเขารับการอบรมดังนี้
๑) จากผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการเครือขายครูดีประจําเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน ๑๐ คน
๒) จากผูไดรับการคัดเลือกจากศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน ๓๐ คน
๓. ผูไดรับวุฒิบัตรจากคุรุสภาตามขอ ๑ หากบันทึกสมุดความเปนครูดีตามแบบที่กําหนดครบ
๒๘ วันขึ้นไปติดตอกัน มีสิทธิเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนครูดีหนึ่งแสนคน

๕๑
รายละเอียดของหลักสูตร
แผนการจัดการอบรมที่ ๑
แผนการจัดการอบรมที่ ๒
แผนการจัดการอบรมที่ ๓
แผนการจัดการอบรมที่ ๔
แผนการจัดการอบรมที่ ๕

เรื่อง “ศาสนากับวิถีชีวิตครู”
(๒ ชั่วโมง)
เรื่อง “ความคิดรากฐานแหงการสอน” (๒ ชั่วโมง)
เรื่อง “การบริหารจิต (ความดีสากล)” (๗ ชั่วโมง)
เรื่อง “กฎแหงกรรม”
(๓ ชั่วโมง)
เรื่อง “พระคุณครู :
จรรยาบรรณของวิชาชีพ”
(๒ ชัว่ โมง)
แผนการจัดการอบรมที่ ๖ เรื่อง “เกราะ ๕ ชั้น และ
คุณธรรม ๔ ประการ”
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
แผนการจัดการอบรมที่ ๗ เรื่อง “กระบวนการสราง
เยาวชนใหเปนคนดี”
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
แผนการจัดการอบรมที่ ๘ เรื่อง “ศาสนพิธีเบื้องตน”
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
แผนการจัดการอบรมที่ ๙ เรื่อง “การสงเสริมและอุปถัมภศาสนา” (๑ ชั่วโมง)
แผนการจัดการอบรมที่ ๑๐ เรื่อง “การสรางเครือขายครูดี”
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
แผนการจัดการอบรมที่ ๑๑ เรื่อง “ตนแบบครูดี”
(๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที)

๕๒
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(หลักสูตร ๕ วัน)
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติตนดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒. เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษานําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการ
ดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
๓. เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนตนแบบในการประพฤติปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพและเผยแพรความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
กลุมเปาหมาย
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ได แ ก ครู ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา และ
ศึ ก ษานิ เ ทศก จํ า นวน ๗,๔๐๐ คน (๗๖ ศู น ย ๆ ละ ๔๐-๒๘๐ คน) ซึ่ ง ได รั บ การคั ด เลื อ กให เ ข า รั บ
การอบรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
๑) จากผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการเครือขายครูดีประจําเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๑๐ คน
๒) จากผูไดรับการคัดเลือกจากศูนยพัฒนาประจําเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๓๐ คน
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม
จํานวน ๕ วัน ๔ คืน
ตารางการอบรม
วันที่ ๑
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

ลงทะเบียนรายงานตัว
- พิธีเปด
- สมาทานศีล
การใชหลักศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในวิถีชีวิต

๕๓
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐-๑๒.๔๕ น.
เวลา ๑๒.๔๕-๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๑๕ น.
เวลา ๑๘.๑๕ - ๑๘.๓๐ น.
เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
วันที่ ๒
เวลา ๐๕. ๐๐ น.
เวลา ๐๕. ๓๐ – ๐๗.๓๐ น.

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐-๑๒.๔๕ น.
เวลา ๑๒.๔๕-๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๑๕ น.
เวลา ๑๘.๑๕ - ๑๘.๓๐ น.
เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.
วันที่ ๓
เวลา ๐๕. ๐๐ น.
เวลา ๐๕. ๓๐ – ๐๗.๓๐ น.

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน
ตนแบบครูดี
จงกรม
การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
น้ําปานะ / พักผอนตามอัธยาศัย
ตนแบบครูดี
การบริหารจิต : ความดีสากล

ตื่นนอนและทําภารกิจสวนตัว
- สมาทานศีล
- ทําวัตรเชาและทําสมาธิ
- ตักบาตร
รับประทานอาหารเชา
ลงทะเบียน
พระรัตนตรัย และ เกราะ ๘ ชั้น
รับประทานอาหารกลางวัน
ตนแบบครูดี
จงกรม
วิธีสอนเรื่องกฎแหงกรรม
น้ําปานะ / พักผอนตามอัธยาศัย
ตนแบบครูดี
การบริหารจิต : ความดีสากล
ตื่นนอนและทําภารกิจสวนตัว
- สมาทานศีล
- ทําวัตรเชาและทําสมาธิ
- ตักบาตร
รับประทานอาหารเชา
ลงทะเบียน
จรรยาบรรณและแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
รับประทานอาหารกลางวัน

๕๔
เวลา ๑๒.๓๐-๑๒.๔๕ น.
เวลา ๑๒.๔๕-๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๑๕ น.
เวลา ๑๘.๑๕ - ๑๘.๓๐ น.
เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.
วันที่ ๔
เวลา ๐๕. ๐๐ น.
เวลา ๐๕. ๓๐ – ๐๗.๓๐ น.

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐-๑๒.๔๕ น.
เวลา ๑๒.๔๕-๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๑๕ น.
เวลา ๑๘.๑๕ - ๑๘.๓๐ น.
เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.
วันที่ ๕
เวลา ๐๕.๐๐ น.
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๓๐ น.

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ตนแบบครูดี
จงกรม
จรรยาบรรณและแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ (ตอ)
น้ําปานะ / พักผอนตามอัธยาศัย
ตนแบบครูดี
การบริหารจิต : ความดีสากล

ตื่นนอนและทําภารกิจสวนตัว
- สมาทานศีล
- ทําวัตรเชาและทําสมาธิ
- ตักบาตร
รับประทานอาหารเชา
ลงทะเบียน
พุทธวิธีการบริหารจัดการศึกษา/
วิธีการสอนตามหลักวุฒิธรรม
รับประทานอาหารกลางวัน
ตนแบบครูดี
จงกรม
วิธีการสรางลักษณะนิสัยโดยใชหลัก ๕ หองชีวิต
และทิศ ๖
น้ําปานะ / พักผอนตามอัธยาศัย
ตนแบบครูดี
การบริหารจิต : ความดีสากล

ตื่นนอนและทําภารกิจสวนตัว
- สมาทานศีล
- ทําวัตรเชาและทําสมาธิ
- ตักบาตร
รับประทานอาหารเชา
ลงทะเบียน

๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐-๑๒.๔๕ น.
เวลา ๑๒.๔๕-๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

การนําหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
สูการปฏิบัติในสถานศึกษา
รับประทานอาหารกลางวัน
ตนแบบครูดี
จงกรม
แนวทางการสรางครูดี ครูเกง
บันทึกสรุปผลการอบรมภาพรวม
พิธีปด

ขอปฏิบัติในการเขารับการอบรม
๑. ผูเขารับการอบรมตองถือศีล ๘
๒. ผู เ ข า รั บ การอบรมต อ งแต ง กายด ว ยเสื้ อ ผ า สี ข าว(ที่ เ หมาะสมและสะดวกต อ การฝ ก
ปฏิบัติธรรม / ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป)
๓. ผู เ ข า รั บ การอบรมต อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ และข อ กํ า หนดของศู น ย ก ารพั ฒ นาระดั บ ภาค
โดยเครงครัด
๔. ผูเขารับการอบรมตองปดเครื่องมือสื่อสารในขณะที่เขารับการอบรม
๕. ผูเขารับการอบรมหามนําสิ่งตอไปนี้เขามาในบริเวณศูนยการพัฒนาฯ
๕.๑ สิ่งเสพติดและของมึนเมา
๕.๒ สิ่งของมีคาทุกประเภท
๕.๓ หนังสือ / เอกสารที่ไมเกี่ยวของกับการอบรม
๕.๔ เครื่องไฟฟาทุกชนิด
๕.๕ อาวุธทุกชนิด และสิ่งของที่เปนอุปสรรคตอการอบรม
๖. สิ่งของจําเปนที่ผูเขารับการอบรมตองนําไป
๖.๑ บัตรประจําตัวผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๖.๒ ไฟฉาย
๖.๓ สบู / ยาสระผม / ยาสีฟน / แปรงสีฟน / ผงซักฟอก / ขันน้ํา / ผาเช็ดตัว / ผาเช็ดหนา
๖.๔ ยารักษาโรคประจําตัว (หามลืมเปนอันขาด)
การประเมินผล
ผูเขารับการอบรมซึ่งมีสิทธิไดรับวุฒิบัตรจากคุรุสภา ตองผานเกณฑการประเมิน ดังตอไปนี้
๑. มีเวลาเขาอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมทั้งหมด
๒. ผานการประเมินผลไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด
ทั้งนี้ มีการทดสอบผูเขารับการอบรมกอนและหลังอบรมในแตละรายแผนการจัดการอบรม

๕๖

รายละเอียดของหลักสูตร
แผนการจัดการอบรมที่ ๑ เรื่อง “การใชหลักศาสนาและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชวี ิต”
แผนการจัดการอบรมที่ ๒ เรื่อง “การปฏิบัติตนในศาสนพิธี”
แผนการจัดการอบรมที่ ๓ เรื่อง “การบริหารจิต (ความดีสากล)”
แผนการจัดการอบรมที่ ๔ เรื่อง “พระรัตนตรัยและเกราะ ๘ ชั้น”
แผนการจัดการอบรมที่ ๕ เรื่อง “วิธีการสอนเรื่องกฎแหงกรรม”
แผนการจัดการอบรมที่ ๖ เรื่อง “จรรยาบรรณและแบบแผนพฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ”
แผนการจัดการอบรมที่ ๗ เรื่อง “พุทธวิธีการบริหารจัดการศึกษา/
วิธีการสอนตามหลักวุฒิธรรม”
แผนการจัดการอบรมที่ ๘ เรื่อง “วิธีการสรางลักษณะนิสัย
โดยใชหลัก ๕ หองชีวิตและทิศ ๖”
แผนการจัดการอบรมที่ ๙ เรื่อง “การนําหลักคุณธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
สูการปฏิบัติในสถานศึกษา
แผนการจัดการอบรมที่ ๑๐ เรื่อง “แนวทางการสรางครูดี ครูเกง”
แผนการจัดการอบรมที่ ๑๑ เรื่อง “ตนแบบครูดี”

(๒ ชั่วโมง)
(๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
(๑๐ ชั่วโมง)
(๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
(๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
(๖ ชั่วโมง)
(๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
(๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

(๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
(๒ ชั่วโมง)
(๒ ชั่วโมง ๑๕ นาที)

๕๗

เอกสารหมายเลข ๑

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา : ศูนยการพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศูนยที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ตั้ง

๑

กรุงเทพมหานคร เขต ๑

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑

๒

๓

๔

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ยกเวนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา และสังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนที่อยูใ นเขตกรุงเทพมหานคร ทองที่เขตพญาไท
บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร
ปอมปราบศัตรูพาย บางแค บางขุนเทียน บางบอน
ทุงครุ ราษฎรบูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี
ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกนอย
บางกอกใหญ และหนองแขม กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษามัธยมศึกษา ยกเวนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เขต ๒
ขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา และสังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนที่อยูใ นเขตกรุงเทพมหานคร ทองที่เขตบางรัก
วัฒนา สาทร พระโขนง บางนา คลองเตย บางคอแหลม
ยานนาวา ดินแดง หวยขวาง จตุจักร ลาดพราว บางเขน
สายไหม บึงกุม บางกะป วังทองหลาง ดอนเมือง หลักสี่
ลาดกระบัง สะพานสูง คันนายาว มีนบุรี คลองสามวา
หนองจอก ประเวศ และ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา สังกัด
การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และ
กรุงเทพมหานคร
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน ที่อยูในทองที่ทุกเขตใน
กรุงเทพมหานคร
กระบี่
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู
การศึกษาประถมศึกษา ในทองที่ทุกอําเภอ จังหวัดกระบี่
กระบี่

๕๘
ศูนยที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๕

กาญจนบุรี เขต ๑

๖

กาญจนบุรี เขต ๒

๗

กาญจนบุรี เขต ๓

๘

กาญจนบุรี เขต ๔

๙

กาฬสินธุ เขต ๑

๑๐

กาฬสินธุ เขต ๒

๑๑

กาฬสินธุ เขต ๓

๑๒ กําแพงเพชร เขต ๑

๑๓

กําแพงเพชร เขต ๒

ที่ตั้ง

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๔
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๑

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองกาญจนบุรี ทามวง
ดานมะขามเตีย้ และ ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอพนมทวน ทามะกา และ
หวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอทองผาภูมิ ไทรโยค และ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอบอพลอย เลาขวัญ และ หนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองกาฬสินธุ กมลาไสย รองคํา
สหัสขันธ ดอนจาน และ สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอหวยเม็ก หนองกุงศรี ทาคันโท
ยางตลาด และ ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอหวยผึ้ง เขาวง คํามวง กุฉินารายณ
สมเด็จ นามน และ นาดู จังหวัดกาฬสินธุ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองกําแพงเพชร พรานกระตาย
ไทรงาม ลานกระบือ และ โกสัมพีนคร
จังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอคลองขลุง ทรายทองวัฒนา
กําแพงเพชร เขต ๒
ขาณุวรลักษบุรี คลองลาน บึงสามัคคี และ ปางศิลาทอง
จังหวัดกําแพงเพชร

๕๙
ศูนยที่

๑๔

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแกน เขต ๑

๑๕ ขอนแกน เขต ๒

๑๖

ขอนแกน เขต ๓

๑๗ ขอนแกน เขต ๔

๑๘

ขอนแกน เขต ๕

๑๙

จันทบุรี เขต ๑

๒๐ จันทบุรี เขต ๒

๒๑ ฉะเชิงเทรา เขต ๑

๒๒ ฉะเชิงเทรา เขต ๒

๒๓ ชลบุรี เขต ๑

ที่ตั้ง

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต ๔
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต ๕
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองขอนแกน บานฝาง และ
พระยืน จังหวัดขอนแกน
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอบานไผ ชนบท มัญจาคีรี เปอยนอย
บานแฮด และ โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอพล หนองสองหอง แวงนอย
แวงใหญ และ โนนศิลา จังหวัดขอนแกน
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอน้ําพอง เขาสวนกวาง กระนวน
อุบลรัตน และ ซําสูง จังหวัดขอนแกน
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอชุมแพ สีชมพู หนองเรือ ภูผามาน
ภูเวียง และ หนองนาคํา จังหวัดขอนแกน
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองจันทบุรี ทาใหม นายายอาม
และ แกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอมะขาม ขลุง แหลมสิงห
โปงน้ํารอน สอยดาว และ คิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางน้าํ เปรี้ยว
บางปะกง และ บานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอพนมสารคาม บางคลา
สนามชัยเขต ราชสาสน แปลงยาว ทาตะเกียบ และ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองชลบุรี บานบึง และ
ชลบุรี เขต ๑
หนองใหญ จังหวัดชลบุรี

๖๐
ศูนยที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๒๔ ชลบุรี เขต ๒

๒๕ ชลบุรี เขต ๓

๒๖ ชัยนาท

๒๗ ชัยภูมิ เขต ๑

๒๘ ชัยภูมิ เขต ๒

๒๙ ชัยภูมิ เขต ๓

๓๐

ชุมพร เขต ๑

๓๑

ชุมพร เขต ๒

๓๒ เชียงราย เขต ๑

๓๓ เชียงราย เขต ๒

ที่ตั้ง

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอพนัสนิคม บอทอง พานทอง และ
เกาะจันทร จังหวัดชลบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอบางละมุง สัตหีบ ศรีราชา และ
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองทีท่ ุกอําเภอ จังหวัดชัยนาท
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองชัยภูมิ คอนสวรรค บานเขวา
หนองบัวแดง และ ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอภูเขียว แกงครอ บานแทน
คอนสาร และ เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอจัตุรัส เนินสงา บําเหน็จณรงค
เทพสถิต หนองบัวระเหว และ ซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองชุมพร ปะทิว และ ทาแซะ
จังหวัดชุมพร
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอหลังสวน พะโตะ สวี ละแม และ
ทุงตะโก จังหวัดชุมพร
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองเชียงราย เวียงชัย และ
เวียงชัยรุง จังหวัดเชียงราย
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอแมลาว พาน แมสรวย ปาแดด
และ เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

๖๑
ศูนยที่
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๓๔ เชียงราย เขต ๓

๓๕ เชียงราย เขต ๔

๓๖ เชียงใหม เขต ๑

๓๗ เชียงใหม เขต ๒

๓๘ เชียงใหม เขต ๓

๓๙

เชียงใหม เขต ๔

๔๐

เชียงใหม เขต ๕

๔๑

เชียงใหม เขต ๖

๔๒ ตรัง เขต ๑

๔๓ ตรัง เขต ๒

ที่ตั้ง

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๔
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๔
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๕
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต ๒

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอแมจัน แมสาย เชียงแสน
แมฟาหลวง และ ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเทิง เชียงของ ขุนตาล พญาเม็งราย
และ เวียงแกน จังหวัดเชียงราย
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองเชียงใหม สันกําแพง
ดอยสะเก็ด และ แมออน จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอแมริม พราว สันทราย สะเมิง
และ แมแตง จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอฝาง เชียงดาว เวียงแหง แมอาย
และ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอสันปาตอง แมวาง สารภี หางดง
และ ดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอฮอด ดอยเตา และ อมกอย
จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอจอมทอง และ แมแจม
จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองตรัง นาโยง ปะเหลียน
ยานตาขาว และ หาดสําราญ จังหวัดตรัง
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอหวยยอด กันตัง วังวิเศษ สิเกา
และ รัษฎา จังหวัดตรัง

๖๒
ศูนยที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๔๔ ตราด

๔๕ ตาก เขต ๑

๔๖ ตาก ๒

๔๗ นครนายก

๔๘ นครปฐม เขต ๑

๔๙

นครปฐม เขต ๒

๕๐ นครพนม เขต ๑

๕๑ นครพนม เขต ๒

๕๒ นครราชสีมา เขต ๑

๕๓ นครราชสีมา เขต ๒

ที่ตั้ง

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตราด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๒

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองทีท่ ุกอําเภอ จังหวัดตราด
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองตาก บานตาก สามเงา และ
วังเจา จังหวัดตาก
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอแมสอด แมระมาด ทาสองยาง
อุมผาง และ พบพระ จังหวัดตาก
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองทีท่ ุกอําเภอ จังหวัดนครนายก
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองนครปฐม กําแพงแสน และ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอนครชัยศรี สามพราน พุทธมณฑล
และ บางเลน จังหวัดนครปฐม
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองนครพนม นาแก ปลาปาก
เรณูนคร ธาตุพนม และ วังยาง จังหวัดนครพนม
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอศรีสงคราม บานแพง นาทม
นาหวา โพนสวรรค และ ทาอุเทน จังหวัดนครพนม
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองนครราชสีมา และ โนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอจักราช เฉลิมพระเกียรติ โชคชัย
หวยแถลง และ หนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา

๖๓
ศูนยที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๕๔ นครราชสีมา เขต ๓

๕๕ นครราชสีมา เขต ๔

๕๖ นครราชสีมา เขต ๕

๕๗ นครราชสีมา เขต ๖

๕๘ นครราชสีมา เขต ๗

๕๙ นครศรีธรรมราช
เขต ๑
๖๐

นครศรีธรรมราช
เขต ๒

๖๑

นครศรีธรรมราช
เขต ๓

๖๒ นครศรีธรรมราช
เขต ๔
๖๓ นครสวรรค เขต ๑

ที่ตั้ง

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๕

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอครบุรี ปกธงชัย เสิงสาง และ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอสีคิ้ว ปากชอง และ สูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอดานขุนทด ขามทะเลสอ โนนไทย
ขามสะแกแสง พระทองคํา และ เทพารักษ
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอบัวใหญ คง บานเหลื่อม
นครราชสีมา เขต ๖
แกงสนามนาง บัวลาย และ สีดา จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอชุมพวง พิมาย ประทาย โนนแดง
นครราชสีมา เขต ๗
ลําทะเมนชัย และ เมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช พระพรหม
นครศรีธรรมราช เขต ๑ ลานสกา และ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอทุงสง ทุงใหญ บางขัน นาบอน
นครศรีธรรมราช เขต ๒ ฉวาง ถ้ําพรณรา พิปูน และ ชางกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอเชียรใหญ ปากพนัง รอนพิบูลย
นครศรีธรรมราช เขต ๓ หัวไทร ชะอวด และ จุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอทาศาลา สิชล ขนอม พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช เขต ๔ และ นบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองนครสวรรค เกาเลี้ยว
โกรกพระ พยุหะคีรี และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
นครสวรรค เขต ๑

๖๔

ศูนยที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๖๔ นครสวรรค เขต ๒

๖๕ นครสวรรค เขต ๓

๖๖

นนทบุรี เขต ๑

๖๗ นนทบุรี เขต ๒

๖๘ นราธิวาส เขต ๑

๖๙

นราธิวาส เขต ๒

๗๐

นราธิวาส เขต ๓

๗๑ นาน เขต ๑

๗๒ นาน ๒

ที่ตั้ง

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นาน เขต ๑

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอลาดยาว บรรพตพิสัย แมวงก
ชุมตาบง และ แมเปน จังหวัดนครสวรรค
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอไพศาลี ทาตะโก หนองบัว
ตากฟา และ ตาคลี จังหวัดนครสวรรค
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองนนทบุรี และ บางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอบางใหญ ไทรนอย บางบัวทอง
และ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองนราธิวาส บาเจาะ ยี่งอ
รือเสาะ และ ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอสุไหงโก-ลก สุคิริน แวง ตากใบ
และ สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอระแงะ จะแนะ และ เจาะไอรอง
จังหวัดนราธิวาส
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองนาน แมจริม บานหลวง
นานอย นาหมืน่ เวียงสา สันติสุข และ ภูเพียง
จังหวัดนาน
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอปว ทาวังผา ทุงชาง เชียงกลาง
นาน ๒
สองแคว บอเกลือ และ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน

๖๕
ศูนยที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๗๓ บุรีรัมย เขต ๑

๗๔ บุรีรัมย เขต ๒

๗๕ บุรีรัมย เขต ๓

ที่ตั้ง

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต ๓

๗๖ บุรีรัมย เขต ๔

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต ๔
๗๗ ปทุมธานี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑
๗๘ ปทุมธานี เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๒
๗๙ ประจวบคีรีขนั ธ เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ เขต ๑
๘๐

ประจวบคีรีขนั ธ
เขต ๒

๘๑

ปราจีนบุรี เขต ๑

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต ๑

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองบุรรี ัมย ชํานิ ลําปลายมาศ
และ บานดาน จังหวัดบุรีรัมย
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอประโคนชัย กระสัง หวยราช
บานกรวด และ พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอนางรอง ปะคํา ละหานทราย
หนองกี่ โนนสุวรรณ เฉลิมพระเกียรติ หนองหงส
และ โนนดินแดง จังหวัดบุรรี ัมย
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอพุทไธสง สตึก คูเมือง นาโพธิ์
บานใหมไชยพจน และ แคนดง จังหวัดบุรีรัมย
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองปทุมธานี ลาดหลุมแกว
สามโคก และ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอลําลูกกา ธัญบุรี และ หนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ทับสะแก
บางสะพาน และ บางสะพานนอย จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอปราณบุรี หัวหิน กุยบุรี และ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองปราจีนบุรี ประจันตคาม
ศรีมหาโพธิ์ ศรีมโหสถ และ บานสราง จังหวัด
ปราจีนบุรี

๖๖
ศูนยที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๘๒ ปราจีนบุรี เขต ๒

๘๓ ปตตานี เขต ๑

๘๔ ปตตานี เขต ๒

๘๕ ปตตานี เขต ๓

๘๖ พระนครศรีอยุธยา
เขต ๑

๘๗ พระนครศรีอยุธยา
เขต ๒

๘๘ พะเยา เขต ๑

๘๙

พะเยา เขต ๒

๙๐

พังงา

ที่ตั้ง

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอกบินทรบุรี และ นาดี
จังหวัดปราจีนบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองปตตานี ยะหริ่ง ปะนาเระ
และ หนองจิก จังหวัดปตตานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอยะรัง มายอ โคกโพธิ์ และ แมลาน
จังหวัดปตตานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอสายบุรี ไมแกน กะพอ และ
ทุงยางแดง จังหวัดปตตานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ทาเรือ
นครหลวง บางปะหัน บานแพรก อุทัย วังนอย ภาชี
และ มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเสนา บางซาย บางไทร บางปะอิน
ลาดบัวหลวง บางบาล และ ผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองพะเยา ดอกคําใต แมใจ และ
ภูกามยาว จังหวัดพะเยา
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอจุน เชียงคํา เชียงมวน ปง และ
ภูซาน จังหวัดพะเยา
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองทีท่ ุกอําเภอ จังหวัดพังงา

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พังงา

๖๗
ศูนยที่

๙๑

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

พัทลุง เขต ๑

๙๒ พัทลุง เขต ๒

๙๓

พิจิตร เขต ๑

๙๔

พิจิตร เขต ๒

๙๕ พิษณุโลก เขต ๑

๙๖

พิษณุโลก เขต ๒

๙๗ พิษณุโลก เขต ๓

๙๘

เพชรบุรี เขต ๑

๙๙

เพชรบุรี เขต ๒

๑๐๐ เพชรบูรณ เขต ๑

ที่ตั้ง

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต ๑

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองพัทลุง ควนขนุน ศรีนครินทร
ศรีบรรพต และ ปาพะยอม จังหวัดพัทลุง
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอตะโหมด กงหรา ศรีชยั สน
บางแกว ปาบอน และ ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองพิจติ ร สามงาม
โพธิ์ประทับชาง วชิรบารมี วังทราบพูน และ สากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอตะพานหิน ทับคลอ บางมูลนาก
โพทะเล ดงเจริญ และ บึงนาราง จังหวัดพิจติ ร
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองพิษณุโลก และ บางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอวังทอง บางกระทุม และ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอวัดโบสถ พรหมพิราม
ชาติตระการ และ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองเพชรบุรี บานแหลม เขายอย
และ หนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอทายาง ชะอํา บานลาด และ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองเพชรบูรณ ชนแดน และ
วังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต ๑

๖๘
ศูนยที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๑๐๑ เพชรบูรณ เขต ๒

๑๐๒ เพชรบูรณ เขต ๓

๑๐๓ แพร เขต ๑

๑๐๔ แพร เขต ๒

๑๐๕ ภูเก็ต

๑๐๖ มหาสารคาม เขต ๑

๑๐๗ มหาสารคาม เขต ๒

๑๐๘ มหาสารคาม เขต ๓

๑๐๙ มุกดาหาร

๑๑๐ แมฮองสอน เขต ๑

ที่ตั้ง

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
แพร เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
แพร เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต ๑

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอหลมสัก หลมเกา น้ําหนาว และ
เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอบึงสามพัน วิเชียรบุรี หนองไผ
และ ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองแพร สอง หนองมวงไข
และ รองกวาง จังหวัดแพร
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอลอง สูงเมน เดนชัย และ วังชิ้น
จังหวัดแพร
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองทีท่ ุกอําเภอ จังหวัดภูเก็ต
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองมหาสารคาม แกดํา
กันทรวิชยั และ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอวาปปทุม นาเชือก นาดูน
พยัคฆภูมิพิสยั และ ยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอโกสุมพิสัย เชียงยืน กุดรัง และ
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองทีท่ ุกอําเภอ จังหวัดมุกดาหาร
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองแมฮองสอน ปางมะผา ปาย
และ ขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน

๖๙
ศูนยที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๑๑๑ แมฮองสอน เขต ๒

๑๑๒ ยโสธร เขต ๑

๑๑๓ ยโสธร เขต ๒

๑๑๔ ยะลา เขต ๑

๑๑๕ ยะลา เขต ๒

๑๑๖ ยะลา เขต ๓

๑๑๗ รอยเอ็ด เขต ๑

๑๑๘ รอยเอ็ด เขต ๒

๑๑๙ รอยเอ็ด เขต ๓

๑๒๐ ระนอง

ที่ตั้ง

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต ๑

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอแมสะเรียง แมลานอย และ สบเมย
จังหวัดแมฮองสอน
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองยโสธร คําเขื่อนแกว
มหาชนะชัย และ คอวัง จังหวัดยโสธร
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอกุดชุม ปาติ้ว เลิงนกทา ทรายมูล
และ ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองยะลา รามัน และ กรงปนัง
จังหวัดยะลา
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอบันนังสตา ยะหา และ กาบัง
จังหวัดยะลา
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอธารโต และ เบตง จังหวัดยะลา

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน
จังหาร ศรีสมเด็จ ธวัชบุรี ทุงเขาหลวง และ เชียงขวัญ
จังหวัดรอยเอ็
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอสุวรรณภูมิ อาจสามารถ ปทุมรัตต
รอยเอ็ด เขต ๒
พนมไพร โพนทราย เมืองสรวง เกษตรวิสยั และ
หนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอโพนทอง เมยวดี หนองพอก
รอยเอ็ด เขต ๓
โพธิ์ชัย และ เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองทีท่ ุกอําเภอ จังหวัดระนอง

๗๐
ศูนยที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๑๒๑ ระยอง เขต ๑

๑๒๒ ระยอง เขต ๒

๑๒๓ ราชบุรี เขต ๑

๑๒๔ ราชบุรี เขต ๒

๑๒๕ ลพบุรี เขต ๑

๑๒๖ ลพบุรี เขต ๒

๑๒๗ ลําปาง เขต ๑

๑๒๘ ลําปาง เขต ๒

๑๒๙ ลําปาง เขต ๓

๑๓๐ ลําพูน เขต ๑

ที่ตั้ง

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลําพูน เขต ๑

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองระยอง บานฉาง บานคาย
ปลวกแดง และ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอแกลง วังจันทร และ เขาชะเมา
จังหวัดระยอง
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองราชบุรี ปากทอ วัดเพลง
จอมบึง สวนผึง้ และ บานคา จังหวัดราชบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอโพธาราม บานโปง บางแพ และ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองลพบุรี ทาวุง บานหมี่ และ
โคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอชัยบาดาล ทาหลวง ลําสนธิ
สระโบสถ โคกเจริญ หนองมวง และ พัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองลําปาง งาว หางฉัตร และ
แมเมาะ จังหวัดลําปาง
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเกาะคา เถิน แมพริก สบปราบ
เสริมงาม และ แมทะ จังหวัดลําปาง
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอแจหม วังเหนือ และ เมืองปาน
จังหวัดลําปาง
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองลําพูน แมทา บานธิ และ
ปาซาง จังหวัดลําพูน

๗๑
ศูนยที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๑๓๑ ลําพูน เขต ๒

๑๓๒ เลย เขต ๑

๑๓๓ เลย เขต ๒

๑๓๔ เลย เขต ๓

๑๓๕ ศรีสะเกษ เขต ๑

ที่ตั้ง

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลําพูน เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๑

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอบานโฮง ลี้ ทุงหัวชาง และ
เวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองเลย ปากชม นาดวง เชียงคาน
และ ทาลี่ จังหวัดเลย
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอวังสะพุง ผาขาว ภูกระดึง ภูหลวง
เอราวัณ และ หนองหิน จังหวัดเลย
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอดานซาย ภูเรือ และ นาแหว
จังหวัดเลย
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองศรีสะเกษ กันทรารมย
น้ําเกลี้ยง โนนคูณ พยุห วังหิน และ ยางชุมนอย
จังหวัดศรีสะเกษ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภออุทุมพรพิสัย บึงบูรพ หวยทับทัน
เมืองจันทร ราษีไศล โพธิ์ศรีสุวรรณ และ ศิลาลาด
จังหวัดศรีสะเกษ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอขุขันธ ภูสิงห ไพรบึง และ
ปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอกันทรลักษ ขุนหาญ ศรีรัตนะ
และ เบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย
โคกศรีสุพรรณ โพนนาแกว เตางอย ภูพาน และ
กุดบาก จังหวัดสกลนคร

๑๓๖ ศรีสะเกษ เขต ๒

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๒

๑๓๗ ศรีสะเกษ เขต ๓

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๔
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑

๑๓๘ ศรีสะเกษ เขต ๔

๑๓๙ สกลนคร เขต ๑

๗๒
ศูนยที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๑๔๐ สกลนคร เขต ๒

๑๔๑ สกลนคร เขต ๓

๑๔๒ สงขลา เขต ๑

๑๔๓ สงขลา เขต ๒

๑๔๔ สงขลา เขต ๓

๑๔๕ สตูล

๑๔๖ สมุทรปราการ เขต ๑

๑๔๗ สมุทรปราการ เขต ๒

๑๔๘ สมุทรสงคราม

๑๔๙ สมุทรสาคร

ที่ตั้ง

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูใ นทองที่ อําเภอสวางแดนดิน สองดาว นิคมน้ําอูน
สกลนคร เขต ๒
พรรณนานิคม พังโคน วาริชภูมิ และ เจริญศิลป
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอวานรนิวาส บานมวง คําตากลา
สกลนคร เขต ๓
และ อากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองสงขลา ระโนด สทิงพระ
สงขลา เขต ๑
กระแสสินธุ นาหมอม และ สิงหนคร จังหวัดสงขลา
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอหาดใหญ รัตภูมิ ควนเนียง
สงขลา เขต ๒
บางกล่ํา และ คลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอนาทวี จะนะ เทพา สะเดา และ
สงขลา เขต ๓
สะบายอย จังหวัดสงขลา
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองทีท่ ุกอําเภอ จังหวัดสตูล
สตูล
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ พระประแดง
สมุทรปราการ เขต ๑ และ พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอบางพลี บางบอ และ บางเสาธง
สมุทรปราการ เขต ๒ จังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองทีท่ ุกอําเภอ จังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองทีท่ ุกอําเภอ จังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสาคร

๗๓
ศูนยที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๑๕๐ สระแกว เขต ๑

๑๕๑ สระแกว เขต ๒

๑๕๒ สระบุรี เขต ๑

๑๕๓ สระบุรี เขต ๒

๑๕๔ สิงหบุรี

๑๕๕ สุโขทัย เขต ๑

๑๕๖ สุโขทัย เขต ๒

๑๕๗ สุพรรณบุรี เขต ๑

๑๕๘ สุพรรณบุรี เขต ๒

๑๕๙ สุพรรณบุรี เขต ๓

ที่ตั้ง

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองสระแกว เขาฉกรรจ
คลองหาด วังน้ําเย็น และ วังสมบูรณ จังหวัดสระแกว
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภออรัญประเทศ ตาพระยา วัฒนานคร
และ โคกสูง จังหวัดสระแกว
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองสระบุรี บานหมอ หนองโดน
ดอนพุด หนองแซง พระพุทธบาท เสาไห และ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอแกงคอย วังมวง หนองแค
สระบุรี เขต ๒
วิหารแดง และ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองทีท่ ุกอําเภอ จังหวัดสิงหบุรี
สิงหบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองสุโขทัย กงไกรลาศ คีรีมาศ
สุโขทัย เขต ๑
และ บานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอสวรรคโลก ศรีสําโรง ทุงเสลี่ยม
สุโขทัย เขต ๒
ศรีสัชนาลัย และ ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี บางปลามา และ
สุพรรณบุรี เขต ๑
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภออูทอง สองพี่นอง และ ดอนเจดีย
สุพรรณบุรี เขต ๒
จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูในทองที่ อําเภอเดิมบางนางบวช สามชุก ดานชาง
สุพรรณบุรี เขต ๓
และ หนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

๗๔
ศูนยที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๑๖๐ สุราษฎรธานี เขต ๑

๑๖๑ สุราษฎรธานี เขต ๒

๑๖๒ สุราษฎรธานี เขต ๓

๑๖๓ สุรินทร เขต ๑

๑๖๔ สุรินทร เขต ๒

๑๖๕ สุรินทร เขต ๓

๑๖๖ หนองคาย เขต ๑

๑๖๗ หนองคาย เขต ๒

๑๖๘ หนองคาย เขต ๓

๑๖๙ หนองบัวลําภู เขต ๑

ที่ตั้ง

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต ๒

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ
ดอนสัก เกาะพะงัน และ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอพุนพิน คีรีรัฐนิคม ไชยา ทาฉาง
ทาชนะ บานตาขุน พนม และ วิภาวดี
จังหวัดสุราษฎรธานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเวียงสระ บานนาสาร พระแสง
เคียนซา บานนาเดิม และ ชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองสุรินทร ลําดวน ศรีขรภูมิ
สําโรงทาบ และ เขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอรัตนบุรี สนม จอมพระ ชุมพลบุรี
ทาตูม และ โนนนารายณ จังหวัดสุรินทร
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอปราสาท กาบเชิง สังขะ บัวเชด
พนมดงรัก และ ศรีณรงค จังหวัดสุรินทร
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองหนองคาย ทาบอ ศรีเชียงใหม
สังคม โพธิ์ตาก และ สระใคร จังหวัดหนองคาย
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอโพนพิสยั โซพิสัย ปากคาด เฝาไร
และ รัตนวาป จังหวัดหนองคาย
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอบึงกาฬ ศรีวิไล เซกา พรเจริญ
บึงโขงหลง และ บุงคลา จังหวัดหนองคาย
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองหนองบัวลําภู โนนสัง และ
ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต ๑

๗๕

ศูนยที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๑๗๐ หนองบัวลําภู เขต ๒

๑๗๑ อางทอง

๑๗๒ อํานาจเจริญ

๑๗๓ อุดรธานี เขต ๑

๑๗๔ อุดรธานี เขต ๒

๑๗๕ อุดรธานี เขต ๓

๑๗๖ อุดรธานี เขต ๔

๑๗๗ อุตรดิตถ เขต ๑

๑๗๘ อุตรดิตถ เขต ๒

๑๗๙ อุทัยธานี เขต ๑

ที่ตั้ง

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อํานาจเจริญ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต ๑

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอนากลาง สุวรรณคูหา และ นาวัง
จังหวัดหนองบัวลําภู
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองทีท่ ุกอําเภอ จังหวัดอางทอง
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองทีท่ ุกอําเภอ จังหวัดอํานาจเจริญ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองอุดรธานี เพ็ญ สรางคอม และ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอกุมภวาป ศรีธาตุ หนองแสง
โนนสะอาด วังสามหมอ และ ประจักษศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอหนองหาน บานดุง พิบูลยรักษ
ไชยวาน ทุงฝน และ กูแ กว จังหวัดอุดรธานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอบานผือ น้ําโสม นายูง และ กุดจับ
จังหวัดอุดรธานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองอุตรดิตถ ลับแล ตรอน พิชัย
และ ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอน้ําปาด ทาปลา ฟากทา และ
บานโคก จังหวัดอุตรดิตถ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองอุทยั ธานี หนองขาหยาง
ทัพทัน และ สวางอารมณ จังหวัดอุทยั ธานี

๗๖
ศูนยที่

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๑๘๐ อุทัยธานี เขต ๒

๑๘๑ อุบลราชธานี เขต ๑

๑๘๒ อุบลราชธานี เขต ๒

๑๘๓ อุบลราชธานี เขต ๓

๑๘๔ อุบลราชธานี เขต ๔

๑๘๕ อุบลราชธานี เขต ๕

ที่ตั้ง

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอหนองฉาง ลานสัก หวยคต และ
บานไร จังหวัดอุทัยธานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเมืองอุบลราชธานี เขื่องใน
มวงสามสิบ ดอนมดแดง และ เหลาเสือโกก
จังหวัดอุบลราชธานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอตระการพืชผล เขมราฐ โพธิ์ไทร
กุดขาวปุน และ อนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอพิบูลมังสาหาร ศรีเมืองใหม
สิรินธร โขงเจียม และ ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอวารินชําราบ สําโรง สวางวีระวงศ
และ นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ที่อยูในทองที่ อําเภอเดชอุดม บุณฑริก น้าํ ยืน
นาจะหลวย ทุง ศรีอุดม และ น้ําขุน จังหวัดอุบลราชธานี

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๔
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๕

๗๗
เอกสารหมายเลข ๒

ศูนยการพัฒนาระดับจังหวัด
ภาคเหนือ

ศูนยที่

จังหวัด

๑

กําแพงเพชร

๒

เชียงราย

๓

เชียงใหม

๔

ตาก

๕

นาน

๖

พะเยา

๗

พิจิตร

๘

พิษณุโลก

๙

เพชรบูรณ

เขตพื้นที่การศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๑
กําแพงเพชร เขต ๒
เชียงราย เขต ๑
เชียงราย เขต ๒
เชียงราย เขต ๓
เชียงราย เขต ๔
เชียงใหม ๑
เชียงใหม ๒
เชียงใหม ๓
เชียงใหม ๔
เชียงใหม ๕
เชียงใหม ๖
ตาก ๑
ตาก ๒
นาน เขต ๑
นาน เขต ๒
พะเยา เขต ๑
พะเยา เขต ๒
พิจิตร เขต ๑
พิจิตร เขต ๒
พิษณุโลก เขต ๑
พิษณุโลก เขต ๒
พิษณุโลก เขต ๓
เพชรบูรณ เขต ๑
เพชรบูรณ เขต ๒
เพชรบูรณ เขต ๓

(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)

จํานวนเงินที่จดั สรร

จํานวนคนที่คดั เลือก

๑๖๐,๐๐๐

๒

๓๒๐,๐๐๐

๔

๔๘๐,๐๐๐

๖

๑๖๐,๐๐๐

๒

๑๖๐,๐๐๐

๒

๑๖๐,๐๐๐

๒

๑๖๐,๐๐๐

๒

๒๔๐,๐๐๐

๓

๒๔๐,๐๐๐

๓

๗๘

ศูนยที่

จังหวัด

๑๐

แพร

๑๑

แมฮองสอน

๑๒

ลําปาง

๑๓

ลําพูน

๑๔

สุโขทัย

๑๕

อุตรดิตถ

๑๖

อุทัยธานี

เขตพื้นที่การศึกษา
แพร เขต ๑
แพร เขต ๒
แมฮองสอน เขต ๑
แมฮองสอน เขต ๒
ลําปาง เขต ๑
ลําปาง เขต ๒
ลําปาง เขต ๓
ลําพูน เขต ๑
ลําพูน เขต ๒
สุโขทัย เขต ๑
สุโขทัย เขต ๒
อุตรดิตถ เขต ๑
อุตรดิตถ เขต ๒
อุทัยธานี เขต ๑
อุทัยธานี เขต ๒

(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)

จํานวนเงินที่จดั สรร

จํานวนคนที่คดั เลือก

๑๖๐,๐๐๐

๒

๑๖๐,๐๐๐

๒

๒๔๐,๐๐๐

๓

๑๖๐,๐๐๐

๒

๑๖๐,๐๐๐

๒

๑๖๐,๐๐๐

๒

๑๖๐,๐๐๐

๒

๗๙
ภาคกลาง

ศูนยที่

จังหวัด

เขตพื้นที่การศึกษา

จํานวนเงินที่จดั สรร

จํานวนคนที่คดั เลือก

๑๗

กรุงเทพมหานคร

๒๔๐,๐๐๐

๓

๑๘

กาญจนบุรี

๓๒๐,๐๐๐

๔

๑๙

จันทบุรี

๑๖๐,๐๐๐

๒

๒๐

ฉะเชิงเทรา

๑๖๐,๐๐๐

๒

๒๑

ชลบุรี

๒๔๐,๐๐๐

๓

๒๒
๒๓
๒๔

ชัยนาท
ตราด
นครปฐม

๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐

๑
๑
๒

๒๕

นครสวรรค

๒๔๐,๐๐๐

๓

๒๖
๒๗

นครนายก
นนทบุรี

๘๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐

๑
๒

๒๘

ปทุมธานี

๑๖๐,๐๐๐

๒

๒๙

ประจวบคีรีขนั ธ

กรุงเทพมหานคร เขต ๑ (๔๐)
กรุงเทพมหานคร เขต ๒ (๔๐)
กรุงเทพมหานคร เขต ๓ (๔๐)
กาญจนบุรี เขต ๑
(๔๐)
กาญจนบุรี เขต ๒
(๔๐)
กาญจนบุรี เขต ๓
(๔๐)
กาญจนบุรี เขต ๔
(๔๐)
จันทบุรี เขต ๑
(๔๐)
จันทบุรี เขต ๒
(๔๐)
ฉะเชิงเทรา เขต ๑
(๔๐)
ฉะเชิงเทรา เขต ๒
(๔๐)
ชลบุรี เขต ๑
(๔๐)
ชลบุรี เขต ๒
(๔๐)
ชลบุรี เขต ๓
(๔๐)
ชัยนาท
(๔๐)
ตราด
(๔๐)
นครปฐม เขต ๑
(๔๐)
นครปฐม เขต ๒
(๔๐)
นครสวรรค เขต ๑
(๔๐)
นครสวรรค เขต ๒
(๔๐)
นครสวรรค เขต ๓
(๔๐)
นครนายก
(๔๐)
นนทบุรี เขต ๑
(๔๐)
นนทบุรี เขต ๒
(๔๐)
ปทุมธานี เขต ๑
(๔๐)
ปทุมธานี เขต ๒
(๔๐)
ประจวบคีรีขนั ธ เขต ๑ (๔๐)
ประจวบคีรีขนั ธ เขต ๒ (๔๐)

๑๖๐,๐๐๐

๒

๘๐

ศูนยที่
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

๔๒
๔๓

จังหวัด
ปราจีนบุรี

เขตพื้นที่การศึกษา

ปราจีนบุรี เขต ๑
(๔๐)
ปราจีนบุรี เขต ๒
(๔๐)
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ (๔๐)
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ (๔๐)
เพชรบุรี
เพชรบุรี เขต ๑
(๔๐)
เพชรบุรี เขต ๒
(๔๐)
ระยอง
ระยอง เขต ๑
(๔๐)
ระยอง เขต ๒
(๔๐)
ราชบุรี
ราชบุรี เขต ๑
(๔๐)
ราชบุรี เขต ๒
(๔๐)
ลพบุรี
ลพบุรี เขต ๑
(๔๐)
ลพบุรี เขต ๒
(๔๐)
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ เขต ๑ (๔๐)
สมุทรปราการ เขต ๒ (๔๐)
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
(๔๐)
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
(๔๐)
สระแกว
สระแกว เขต ๑
(๔๐)
สระแกว เขต ๒
(๔๐)
สระบุรี
สระบุรี เขต ๑
(๔๐)
สระบุรี เขต ๒
(๔๐)
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี เขต ๑
(๔๐)
สุพรรณบุรี เขต ๒
(๔๐)
สุพรรณบุรี เขต ๓
(๔๐)
สิงหบุรี
สิงหบุรี
(๔๐)
อางทอง
อางทอง
(๔๐)

จํานวนเงินที่จดั สรร

จํานวนคนที่คดั เลือก

๑๖๐,๐๐๐

๒

๑๖๐,๐๐๐

๒

๑๖๐,๐๐๐

๒

๑๖๐,๐๐๐

๒

๑๖๐,๐๐๐

๒

๑๖๐,๐๐๐

๒

๑๖๐,๐๐๐

๒

๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐

๑
๑
๒

๑๖๐,๐๐๐

๒

๒๔๐,๐๐๐

๓

๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

๑
๑

๘๑
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนยที่

จังหวัด

๔๔

กาฬสินธุ

๔๕

ขอนแกน

๔๖

ชัยภูมิ

๔๗

นครพนม

๔๘

นครราชสีมา ๑

๔๙

บุรีรัมย ๑

๕๐

มหาสารคาม

๕๑
๕๒

มุกดาหาร
ยโสธร

เขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ เขต ๑
กาฬสินธุ เขต ๒
กาฬสินธุ เขต ๓
ขอนแกน เขต ๑
ขอนแกน เขต ๒
ขอนแกน เขต ๓
ขอนแกน เขต ๔
ขอนแกน เขต ๕
ชัยภูมิ เขต ๑
ชัยภูมิ เขต ๒
ชัยภูมิ เขต ๓
นครพนม เขต ๑
นครพนม เขต ๒
นครราชสีมา เขต ๑
นครราชสีมา เขต ๒
นครราชสีมา เขต ๓
นครราชสีมา เขต ๔
นครราชสีมา เขต ๕
นครราชสีมา เขต ๖
นครราชสีมา เขต ๗
บุรีรัมย เขต ๑
บุรีรัมย เขต ๒
บุรีรัมย เขต ๓
บุรีรัมย เขต ๔
มหาสารคาม เขต ๑
มหาสารคาม เขต ๒
มหาสารคาม เขต ๓
มุกดาหาร
ยโสธร เขต ๑
ยโสธร เขต ๒

(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)

จํานวนเงินที่จดั สรร

จํานวนคนที่คดั เลือก

๒๔๐,๐๐๐

๓

๔๐๐,๐๐๐

๕

๒๔๐,๐๐๐

๓

๒๔๐,๐๐๐

๒

๕๖๐,๐๐๐

๗

๓๒๐,๐๐๐

๔

๒๔๐,๐๐๐

๓

๘๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐

๑
๒

๘๒

ศูนยที่

จังหวัด

๕๓

รอยเอ็ด

๕๔

เลย

๕๕

ศรีสะเกษ ๑

๕๖

สกลนคร

๕๗

สุรินทร

๕๘

หนองคาย

๕๙

หนองบัวลําภู

๖๐

อุดรธานี ๑

๖๑

อุบลราชธานี

๖๒

อํานาจเจริญ

เขตพื้นที่การศึกษา
รอยเอ็ด เขต ๑
รอยเอ็ด เขต ๒
รอยเอ็ด เขต ๓
เลย เขต ๑
เลย เขต ๒
เลย เขต ๓
ศรีสะเกษ เขต ๑
ศรีสะเกษ เขต ๒
ศรีสะเกษ เขต ๓
ศรีสะเกษ เขต ๔
สกลนคร เขต ๑
สกลนคร เขต ๒
สกลนคร เขต ๓
สุรินทร เขต ๑
สุรินทร เขต ๒
สุรินทร เขต ๓
หนองคาย เขต ๑
หนองคาย เขต ๒
หนองคาย เขต ๓
หนองบัวลําภู เขต ๑
หนองบัวลําภู เขต ๒
อุดรธานี เขต ๑
อุดรธานี เขต ๒
อุดรธานี เขต ๓
อุดรธานี เขต ๔
อุบลราชธานี เขต ๑
อุบลราชธานี เขต ๒
อุบลราชธานี เขต ๓
อุบลราชธานี เขต ๔
อุบลราชธานี เขต ๕
อํานาจเจริญ

(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)

จํานวนเงินที่จดั สรร

จํานวนคนที่คดั เลือก

๒๔๐,๐๐๐

๓

๒๔๐,๐๐๐

๓

๓๒๐,๐๐๐

๔

๒๔๐,๐๐๐

๓

๒๔๐,๐๐๐

๓

๒๔๐,๐๐๐

๓

๑๖๐,๐๐๐

๒

๓๒๐,๐๐๐

๔

๔๐๐,๐๐๐

๕

๘๐,๐๐๐

๑

๘๓
ภาคใต

ศูนยที่

จังหวัด

๖๓
๖๔

กระบี่
ชุมพร

๖๕

ตรัง

๖๖

นครศรีธรรมราช ๑

๖๗

นราธิวาส

๖๘

ปตตานี

๖๙
๗๐

พังงา
พัทลุง

๗๑
๗๒

ภูเก็ต
ยะลา

๗๓
๗๔

ระนอง
สงขลา

๗๕
๗๖

สตูล
สุราษฎรธานี

เขตพื้นที่การศึกษา
กระบี่
ชุมพร เขต ๑
ชุมพร เขต ๒
ตรัง เขต ๑
ตรัง เขต ๒
นครศรีธรรมราช เขต ๑
นครศรีธรรมราช เขต ๒
นครศรีธรรมราช เขต ๓
นครศรีธรรมราช เขต ๔
นราธิวาส เขต ๑
นราธิวาส เขต ๒
นราธิวาส เขต ๓
ปตตานี เขต ๑
ปตตานี เขต ๒
ปตตานี เขต ๓
พังงา
พัทลุง เขต ๑
พัทลุง เขต ๒
ภูเก็ต
ยะลา เขต ๑
ยะลา เขต ๒
ยะลา เขต ๓
ระนอง
สงขลา เขต ๑
สงขลา เขต ๒
สงขลา เขต ๓
สตูล
สุราษฎรธานี เขต ๑
สุราษฎรธานี เขต ๒
สุราษฎรธานี เขต ๓

(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๔๐)

จํานวนเงินที่จดั สรร

จํานวนคนที่คดั เลือก

๘๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐

๑
๒

๑๖๐,๐๐๐

๒

๓๒๐,๐๐๐

๔

๒๔๐,๐๐๐

๓

๒๔๐,๐๐๐

๓

๘๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐

๑
๒

๘๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐

๑
๓

๘๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐

๑
๓

๘๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐

๑
๓

๘๔

รายนาม
คณะกรรมการและคณะทํางาน
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๘๕

รายนาม
คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑. พระพรหมเมธี
๒. พระธรรมกิตติวงศ
๓. พระภาวนาวิริยคุณ
๔. นายอํานาจ บัวศิริ
๕. นายเสนาะ ผดุงฉัตร
๖. นายสุนทร การบรรจง
๗. นายดิเรก พรสีมา
๘. นายนิยม ศรีวิเศษ
๙. นายเอนก ลวงลือ
๑๐. รองศาสตราจารยมัณฑรา ธรรมบุศย
๑๑. นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล
๑๒. นายบุญชวย ทองศรี
๑๓. นายธนารัชต สมคเณ
๑๔. นายธีระ อ่ําพูล
๑๕. นายปริญญา ประจง
๑๖. นายอราม มากระจัน
๑๗. นายปญญา แกวเหล็ก
๑๘. นายธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท
๑๙. นายวสันต นาวเหนียว
๒๐. นายยุทธชัย อุตมา
๒๑. นายองคกร อมรสิรินันท
๒๒. นายศรายุทธ เจริญผล
๒๓. นายณรงคฤทธิ์ มะลิวัลย
๒๔. นายสุรินทร อินทรักษา
๒๕. ผูอํานวยการสํานักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิตกิ าร
(นางจรัสศรี อินทรวิชะ)
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๘๖

๒๖. ผูอํานวยการสํานักการประชุม
(นางสาวรจนา วงศขาหลวง)
๒๗. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นางวิลาวัลย มาคุม รักษาการในตําแหนง)
๒๘. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
(นางสุญาดา สุนทรศารทูล)

------------------------------------

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๘๗

รายนาม
คณะทํางานจัดทําหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑. พระพรหมเมธี
๒. พระธรรมกิตติวงศ
๓. พระภาวนาวิริยคุณ
๔. พระมหาอํานาจ ปฏิภาโณ
๕. นายดิเรก พรสีมา
๖. นายนิยม ศรีวิเศษ
๗. นายองคกร อมรสิรินันท
๘. นายธนารัชต สมคเณ
๙. นายศรายุทธ เจริญผล
๑๐. พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล
๑๑. นายสุวิทย มูลคํา
๑๒. นายเอนก ลวงลือ
๑๓. นายอาคม สมบูรณพงศ
๑๔. นายอํานาจ บัวศิริ
๑๕. นางสาวสมสุดา ผูพัฒน
๑๖. นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล
๑๗. นางรัชนี ชังชู
๑๘. นายปญญา แกวเหล็ก
๑๙. รองศาสตราจารยมัณฑรา ธรรมบุศย
๒๐. นายธวัชชัย ภวสถาพร
๒๑. นางยุพิน ชมภูบุตร
๒๒. นายยุทธชัย อุตมา
๒๓. รองศาสตราจารยดิลก บุญเรืองรอด
๒๔. นายเสนาะ ผดุงฉัตร
๒๕. นายสุนทร การบรรจง
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๒๖. ผูอํานวยการสํานักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิตกิ าร
(นางจรัสศรี อินทรวิชะ)
๒๗. ผูอํานวยการสํานักการประชุม
(นางสาวรจนา วงศขาหลวง)
๒๘. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
(นางสุญาดา สุนทรศารทูล)

-------------------------------

คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

๘๙

รายนาม
คณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑. พระพรหมเมธี
๒. พระธรรมกิตติวงศ
๓. พระภาวนาวิริยคุณ
๔. นายดิเรก พรสีมา
๕. นายนิยม ศรีวิเศษ
๖. นายองคกร อมรสิรินันท
๗. นายธนารัชต สมคเณ
๘. นายศรายุทธ เจริญผล
๙. นายณรงคฤทธิ์ มะลิวัลย
๑๐. นายสุรินทร อินทรักษา
๑๑. นายเอนก ลวงลือ
๑๒. นายอราม มากระจัน
๑๓. นายปริญญา ประจง
๑๔. นายธีระ อ่ําพูล
๑๕. นายบุญชวย ทองศรี
๑๖. นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล
๑๗. นายวสันต นาวเหนียว
๑๘. นางยุพิน ชมภูบุตร
๑๙. นายธวัชชัย ภวสถาพร
๒๐. ผูอํานวยการสํานักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิตกิ าร
(นางจรัสศรี อินทรวิชะ)
๒๑. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
(นางสุรียพ ันธ แสงไพบูลย รักษาการในตําแหนง)
๒๒. ผูอํานวยการสํานักการประชุม
(นางสาวรจนา วงศขาหลวง)
๒๓. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร
(นางสาวนิลวรรณ โรงแสง)
๒๔. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
(นางสุญาดา สุนทรศารทูล)
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