
สมาคมครูภาษาไทยเเห่งประเทศไทย๘

ความเป็นมาของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

จุดเริ่มต้น

 คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารในชีวิตประจำาวัน ในการประกอบกิจการงาน 

ทุกประเภทและทุกระดับ ในการศึกษา ในการรับและถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเชื่อ และ

วัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนที่จะต้องหวงแหนรักษาและ

สืบทอดให้อยู่คู่ชาติไทยสืบไป

 ปจัจบุนัวทิยาการการสือ่สารมคีวามเจรญิกา้วหนา้อยา่งรวดเรว็ สามารถสือ่สารกนัไดร้วดเรว็

และไร้พรมแดน ทำาให้ค่านิยมภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติหล่ังไหลเข้าสู่สังคมไทยอย่างหลีกเล่ียง 

ไมไ่ด ้ผลกระทบทีช่ดัเจนสิง่หนึง่คอืเยาวชนไทยและคนไทยใชภ้าษาไทยอยา่งไมถ่กูตอ้งและไมเ่หมาะสม

อีกทั้งไม่ตระหนักถึงความสำาคัญของภาษาไทย ในส่วนของครูภาษาไทยเองก็ได้รับผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีไร้พรมแดนเช่นกัน จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริม 

ทั้งในด้านความรู้ ความคิด เจตคติและค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการสอน 

ภาษาไทยให้ได้ผลดีตามที่สังคมคาดหวัง

         ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำาให้บุคคลคณะหนึ่งทั้งข้าราชการเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ

ประจำา และภาคเอกชน ประกอบด้วยครภูาษาไทย นกัวชิาการ  ศกึษานเิทศกว์ชิาภาษาไทยผูท้ีม่คีวามรกั

และห่วงใยภาษาไทยได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันจัดต้ังสมาคมครูภาษาไทยข้ึน เพื่อให้เป็นองค์กร

ชว่ยสง่เสรมิสนบัสนนุการทำางานของครูภาษาไทยใหม้คีวามเขม้แขง็ยิง่ขึน้ บคุคลคณะนีป้ระกอบดว้ย  

นางปราณี  บุญชุ่ม  นางเพ็ญศรี  จันทร์ดวง  นางประหยัด  มลิวัลย์  นางสาวพรทิพย์  หวังชนะ 

นางมาลินี ผโลประการ ดร.สมพร จารุนัฏ นางรัตนา ฦๅชาฤทธิ์ นางดวงตา ตาฬวัฒน์  

นางสาวศรวีรรณ  ชอ้ยหริญั  นางสาวพชัร ี ลนิิฐฎา  นางสาวพัชรี  สายสทิธิ ์นางเนาวรตัน ์วรรณรัตน์

นางนภาพร บัวแก้ว นายสุระ ดามาพงษ์ นางฟองจันทร์ สุขยิ่ง นายศักดิ์  แวววิริยะ  นางสาวกฤษณา  

ศรีวัฒนกุล  นางภารดี  พรขจรกิจกุล เเละนางปราณี ปราบริปู

การดำาเนินการขอจัดตั้งสมาคมครูภาษาไทย

 คณะบุคคลดังกล่าวได้แต่งตั้ง นางปราณี  บุญชุ่ม เป็นประธานกรรมการ  มีนางฟองจันทร์  

สขุยิง่  เปน็กรรมการและเลขานกุาร  ไดป้ระชมุปรึกษาหารือ  และกำาหนดแผนการดำาเนินงานการเพือ่

ขออนญุาตจัดตั้งสมาคมครภูาษาไทย โดยได้รบัอนุญาตจากอธบิดีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร

(ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๔๔) ให้ใช้สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ เป็นสถานที่

เตรียมการ และได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการของสถาบันภาษาไทยทุกคน ทำาให้การขอจัดตั้ง

สมาคมครูภาษาไทยดำาเนินไปอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งได้รับใบสำาคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม 

ครภูาษาไทยเปน็นติิบคุคล  เม่ือวันที ่๒๒ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๔๔ พรอ้มกบัการอนญุาตใหอ้อกวารสาร 

“สารภาษาไทย” จึงถือวันที่ ๒๒ มิถุนายน เป็นวันก่อตั้งสมาคมครูภาษาไทย
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 สมาคมครูภาษาไทย สมัยท่ี ๑ มีนางปราณี  บุญชุ่ม เป็นนายกสมาคม และ ดร.สมพร จารุนัฏ  

เป็นเลขาธิการ  และสมัยที่ ๒ นางปราณี บุญชุ่ม ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมต่อ  โดยมีนางเฉลา  

ปรัชญกุล เป็นเลขาธิการ  

 ต่อมาในการประชุมสามัญประจำาปีเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ โรงแรม

เอเชีย  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีสมาชิกเข้าประชุมมากกว่า  3๕๐ คน  คณะกรรมการบริหารสมาคม

และสมาชิกที่เข้าประชุมมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมครูภาษาไทย ทำาเรื่องเสนอหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเป็นสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย การดำาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยดี 

และได้รับใบสำาคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับให้เป็นสมาคมครูภาษาไทย

แห่งประเทศไทยในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติ จึงถือเป็น 

นิมิตหมายที่ดียิ่ง  

 ต่อมาสมาคมครูภาษาไทยฯ สมัยที่ 3 ถึงสมัยที่ ๕ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา  

นาคสกุล ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมครูภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง มีนางปราณี ปราบริปู  

เป็นเลขาธิการ และสมัยที่ ๖ คือสมัยปัจจุบันศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ยังได ้

รับเลือกเป็นนายกสมาคม  มีรองศาสตราจารย์  ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ เป็นเลขาธิการ และมี

คณะกรรมการสมาคม รวม ๒๕ คน

 สมาคมครูภาษาไทยฯ ขอขอบพระคุณคุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีต

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ อดีตอธิบดีกรมวิชาการ 

และอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ภายในอาคาร สพฐ. 3 เป็นสำานักงาน 

ของสมาคมครูภาษาไทยฯ และอนุญาตให้ติดป้ายชื่อสมาคม ณ ชั้นล่างของอาคารดังกล่าวด้วย 

 ขอขอบคณุอดตีผูอ้ำานวยการสำานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (นางสาววีณา อคัรธรรม)

ขอบคณุบคุลากรของสถาบนัภาษาไทยทกุคน บรษิทั ซ.ีพ.ีออล จำากดั (มหาชน) เเละสำานกัพมิพส์ายน้ำาใจ

ที่กรุณาสนับสนุนในทุกด้าน 

 ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองเอกชนสัมพันธ์  สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แห่งชาติ กองตำารวจสันติบาล ๒ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ฝ่ายทะเบียนเขตดุสิต กองปกครองและ

ทะเบียนกรุงเทพมหานคร สำานักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครองที่ให้ความอนุเคราะห์และ

อำานวยความสะดวกอย่างดียิ่งในการขอจัดตั้งสมาคมครูภาษาไทยฯ     

 ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมครูภาษาไทย  และทุกท่านที่ทำาให้สมาคมสามารถดำาเนินกิจการ  

สง่เสรมิและพฒันาการเรยีนการสอนภาษาไทยตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาไดส้ำาเรจ็ตามเปา้หมาย  และ

กราบขออภัยท่านที่มิได้เอ่ยนามท่านให้เป็นที่ปรากฏ
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คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  
สมัยที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.กาญจนา  นาคสกุล

นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

นางปราณี  บุญชุ่ม

นางสาวพรทิพย์   หวังชนะ                            นายเสรี  กาญจนโรมนต์         

นางประหยดั  มลวิลัย ์                             

นางอำาพา   พึ่งเกตุ                               

ดร.สมพร  จารุนัฏ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
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นางรตันา  ฦๅชาฤทธ์ิ                  

รองศาสตราจารย์ 

ดร.มณีป่ิน พรหมสุทธิรักษ์

นางปราณี  ปราบริปู                     

นางอัญชลี  โพธิ์กิ่ง               

นางสาวมาวดี  แสงกระวี                

นางภารดี  พรขจรกิจกุล      นางสาวสิญจนา  จิระเกียรติ         

ดร.พัชรี  ลินิฐฎา   

อปุนายกสมาคมคนที ่๑

กรรมการ              

 และเลขาธิการ          

อปุนายกสมาคมคนที ่๒

กรรมการ

และผู้ช่วยเลขาธิการ

กรรมการ

และผู้ช่วยเลขาธิการ

กรรมการ

และผู้ช่วยเลขาธิการ

อปุนายกสมาคมคนที ่3 อปุนายกสมาคมคนที ่๔

อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

เลขาธิการ



สมาคมครูภาษาไทยเเห่งประเทศไทย๑๒

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายเครือข่ายและทัศนศึกษา

ดร.อนันต์  เหล่าเลิศวรกุล                                  นางอุษา  ประยงค์รัตน์                       

นางเพ็ญจา  เสมอเหมือน                                 

นางสาวอรอร  ฤทธิ์กลาง                              

ดร.มิ่งขวัญ กิตติวรรณกร      

นางสาวละเอยีด  สดคมขำา             

นางสาววไิลลกัษณ ์ ภูภ่กัด ี                                                              

กรรมการ              

และฝ่ายวิชาการ          

กรรมการ              

และผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ         

กรรมการ              

และผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ         

กรรมการ              

และฝ่ายเครือข่าย           

กรรมการ              

และผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ         

กรรมการ              

และผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ         

กรรมการ              

และผู้ช่วยฝ่ายเครือข่าย  
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ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเหรัญญิก

ฝ่ายหาทุน

    นางศรีศุภร  มุสิกะพงษ์                               

นางมาลาศรี   จริยะเลอพงษ ์                                  

นางสาวจนัทรเ์พญ็  ธนคัรสทิธิส์กลุ                                        

นางสาวธลมิา  พลอยพานชิ                                

นางสาวนิภาพรรณ   ธาราสันติสุข                                             

นางสาวพัชรี   สายสิทธิ์                                                

นางสาวอทุนิ  จงึวิเศษพงศ ์          

นางเจือศรี   เต็มสังข์                                                                                       

นางสาวพริ้มเพราวดี  หันตรา

กรรมการ              

และฝ่ายประชาสัมพันธ์          

กรรมการ              

และฝ่ายทะเบียน           

กรรมการ              

และผู้ช่วยฝ่ายหาทุน

กรรมการ              

และผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์           

กรรมการ              

และผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์           

กรรมการ              

และผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน          

กรรมการ              

และฝ่ายเหรัญญิก     

กรรมการ              

และฝ่ายหาทุน

กรรมการ              

และผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก 
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ขอบข่ายงานของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

 สมาคมตระหนักถึงความสำาคัญของครูภาษาไทยและการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง  

ในการดำาเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย สมาคมมีเจตนารมณ์อย่างเเน่วเเน่ที่จะส่งเสริม 

ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทยของครูภาษาไทย นักเรียน เเละบุคคลทุกงานที่เกี่ยวข้อง  

จึงได้กำาหนดวัตถุประสงค์ขอบข่ายงานในหลายด้านและหลายลักษณะดังนี้

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครูภาษาไทยให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน         

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

 ๒. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ

 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาและการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เนื่องด้วยภาษาและวรรณกรรมแก่ครูภาษาไทย  นักเรียน  นักศึกษา        

และประชาชน

 ๔. เพื่อพัฒนาการดำาเนินงานของสมาคมให้เกิดประโยชน์ แก่บรรดาสมาชิกของสมาคมใน

การพัฒนาอาชีพให้เจริญงอกงามสืบไป

 ๕. เพือ่สรา้งความตระหนกัถงึความสำาคญัของภาษาไทย ในฐานะเป็นภาษาประจำาชาต ิ และ

เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย

ขอบข่ายงาน

 ๑. งานทะเบียน

  มีคณะบุคคลประกอบด้วย  นายทะเบียน  และกรรมการดูแลรับผิดชอบ  จัดทำาทะเบียน

รายชื่อเลขที่ประจำาตัวสมาชิก ร่วมกับฝ่ายการเงินในการรับสมัครสมาชิก ติดต่อกับสมาชิกใน 

การตอ่อายสุมาชกิภาพและกรณจีำาเปน็อืน่ๆ พรอ้มท้ังทำาบัตรสมาชกิมอบแกส่มาชกิท่ีสมคัรตลอดชพี

 ๒. งานการเงินและบัญชี

  มคีณะบคุคลประกอบดว้ยเหรญัญกิและผูช้ว่ยเหรญัญกิดูแลรบัผดิชอบเกีย่วกบัการใชจ่้าย

เงนิทำาบญัชรีายรบัรายจา่ยประจำาเดอืนและรายงานสถานการณก์ารเงนิของสมาคมตอ่คณะกรรมการ

บรหิารรวมทัง้รว่มกบัฝ่ายทะเบยีนโดยในการรบัสมคัรสมาชกิและตดิตอ่กบัสมาชกิในกรณจีำาเปน็ตา่งๆ

 ๓. งานวิชาการ

  มคีณะกรรมการดแูลรบัผดิชอบ กำาหนดโครงการ งานหรือกจิกรรม โดยเนน้การสง่เสรมิ

สนับสนุนครูภาษาไทยให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการเรียน

การสอนภาษาไทยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  การดำาเนนิงานสว่นใหญจ่ะใหค้วามสำาคญัแกก่ารจดัประชมุ

สัมมนาและการประชุมอบรมเป็นพิเศษ
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 ๔. งานกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย

  มคีณะกรรมการดแูลรบัผดิชอบ  กำาหนด  วางแผน  และดำาเนนิกิจกรรมต่างๆ ซึง่เปน็การ

ส่งเสริมภาษาไทยและส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา  ครูภาษาไทย  สมาชิก  และประชาชนทั่วไป  

ได้รบัความรู ้ มสีว่นในการแสดงความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาไทยและรว่มสรา้งความตระหนัก

ให้เห็นถึงความสำาคัญของภาษาไทย

 ๕. งานเผยแพร่ความรู้ภาษาไทย

  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรม  การใช้ภาษา  ศิลปวัฒนธรรม  และ

ภมูปิญัญาทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัภาษาและวรรณกรรม  สามารถทำาได้หลายลกัษณะ  เชน่ การประชมุสมัมนา  

การประชุมอบรมการผลิตเอกสารหรือหนังสือ  ตลอดจนการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนประเภทต่างๆ 

งานเผยแพรค่วามรูภ้าษาไทยนีจ้ะเป็นการเสรมิเพิม่จากการจดัประชมุในรปูแบบตา่งๆ ทีค่ณะกรรมการ

ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบโดยตรง  

 ๖. งานประชาสัมพันธ์และปฏิคม

  มคีณะกรรมการดแูลรบัผดิชอบในการประชาสมัพนัธแ์ละงานตา่งๆ ของสมาคม  ทำางาน

ด้านสมาชิกสัมพันธ์ โดยการจัดทำาจดหมายข่าว และเว็บไซต์เผยแพร่ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับงาน

การศึกษาการเรียนการสอน และวิชาการภาษาไทยแก่สมาชิกสมาคม  ครูภาษาไทยและนักวิชาการ

ด้านภาษาไทย

 ๗. งานเครือข่ายและทัศนศึกษา

 มีคณะกรรมการดแูลรบัผดิชอบ  กำาหนดโครงการหรอืงานซึง่เนน้การฝกึอบรมครภูาษาไทย

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพิ่มพูนความรู้ด้านการเรียนการสอน การส่งเสริม 

ความรู้เกี่ยวกับสมบัติวัฒนธรรมไทยทางภาษา วรรณกรรมและศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อสร้าง 

ความตระหนกัถงึคณุคา่ภูมิปญัญาไทย  ซ่ึงสมาชกิโดยเฉพาะอยา่งยิง่ครูภาษาไทยจะสามารถนำาไปใช้

ให้เป็นประโยชน์ เพิ่มสีสันและความสนใจในการเรียนการสอนภาษาไทย

 ๘. งานจัดหาทุน

  มคีณะกรรมการดแูลรบัผดิชอบ  กำาหนดแนวทาง วธิกีารหรอืกจิกรรม ซึง่จะชว่ยใหส้มาคม

มีเงินทุนสำาหรับนำาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกครูภาษาไทย

และนักวิชาการด้านภาษาไทย

 ๙. งานเลขาธิการ

  มีคณะบุคคลประกอบด้วย เลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การจัดประชุมประจำาเดือนของคณะกรรมการบริหารสมาคม และการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 

การจดัประชมุอบรมครู ดำาเนินงานธรุการ ตอบรบัหนงัสอืทีต่ดิตอ่เขา้มายงัสมาคม  ดแูลงานทีป่ระสาน

เกีย่วขอ้งในการดำาเนนิกจิกรรมดา้นตา่งๆ ของสมาคมกบัหนว่ยงานและบคุคลตา่งๆ รวมทัง้การออก

คำาสั่งและประกาศของสมาคม



สมาคมครูภาษาไทยเเห่งประเทศไทย๑๖

 คณะกรรมการบรหิารของสมาคมและคณะกรรมการทีมี่หน้าทีร่บัผดิชอบงานด้านตา่งๆ  ของ

สมาคมประกอบด้วย ครูภาษาไทย นักวิชาการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ทั้งที่กำาลังอยู่ในราชการและ

เกษยีณอายุราชการแลว้ นอกจากนีย้งัมผีูท้รงคณุวฒุทิางดา้นภาษาไทย ซึง่ปรารถนาใหค้นไทยตระหนกัถงึ

ความสำาคญัของภาษาไทยใหม้ากยิง่ขึน้ ผูท้ีม่คีวามรกัและหว่งใยต่อการใชภ้าษาไทย  ทกุกลุม่และทกุฝา่ย

ทีก่ลา่วขา้งตน้ ตา่งกม็คีวามเตม็ใจรว่มกนัทำางานใหแ้กส่มาคม เพือ่สง่เสรมิภาษาและการเรยีนการสอน 

ภาษาไทยให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

 
รายงานการดำาเนินงานของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖

๑. งานทะเบียน

 ในรอบปทีี่ผ่านมา  สมาคมได้อนุมตัิให้รบัสมัครสมาชิกได ้๒ ประเภท  ตามระเบียบสมาคม 

ครูภาษาไทยฯ ที่กำาหนดไว้  คือสมาชิกรายปี  และสมาชิกตลอดชีพ มีรายละเอียด  ดังนี้

 สมาชิกรายปี หมายถึง สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญที่สมัครเป็นสมาชิกปี

ต่อปี โดยชำาระค่าสมัครสมาชิกปีละ 3๐๐ บาท เช่น สมัครเป็นสมาชิกวันที่ ๑ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๕ จะหมดวาระการเป็นสมาชิกวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เมื่อหมดวาระการเป็น

สมาชกิ สมาชกิจะตอ้งตอ่อายโุดยแจง้ชือ่ นามสกลุ และขณะนีส้มาชกิรายปจีะไมม่เีลขประจำาตวัสมาชกิ  

ยกเวน้สมาชิกรายปจีะเปลีย่นไปสมคัรเปน็สมาชกิตลอดชพี  กจ็ะไดเ้ลขประจำาตวัสมาชกิพรอ้มทัง้บตัร

ประจำาตัวสมาชิกด้วย

 สมาชิกตลอดชีพ หมายถึง ผู้ท่ีสมัครเป็นสมาชิกแล้วมีสิทธิเป็นสมาชิกของสมาคม

ครูภาษาไทยฯ ตลอดไป โดยชำาระค่าบำารุงสมาคมเพียงครั้งเดียว ๑,๐๐๐ บาท สำาหรับสมาชิก 

ตลอดชีพสมาคมครูภาษาไทยฯ จะทำาบัตรประจำาตัวให้ทุกคน

 ขณะนี้ทางสมาคมมีจำานวนสมาชิกดังนี้

 สมาชิกรายปี  จำานวน 3  คน

 สมาชิกตลอดชีพ  จำานวน ๑,3๒๖ คน

 สิทธิพิเศษของสมาชิกจะได้รับข่าวสารที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  และ

ได้รับส่วนลดในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมกับทางสมาคมครูภาษาไทยฯ
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๓. งานวิชาการ

 ๓.๑  การพัฒนาครูภาษาไทย  โดยสมาคมครูภาษาไทยฯ เป็นผู้ดำาเนินการอบรม  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  -  พ.ศ ๒๕๕๖

   3.๑.๑ จัดอบรมครูที่สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง ความรู้หลัก

ภาษา การใช้ภาษา  และวรรณคดีไทยในหนังสือเรียน  จำานวนผู้เข้ารับการอบรม ๘๘ คน เมื่อ

วนัที ่๑๘-๒๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์ววิ จงัหวดันครพนม โดยมศีาสตราจารย์

กิตติคุณ  ดร.กาญจนา  นาคสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์   อาจารย์ ดร.อนันต์  

เหล่าเลิศวรกุล อาจารย์ละเอียด สดคมขำา อาจารย์ปราณี ปราบริปู อาจารย์ ดร.พัชรี ลินิฐฎา และ

อาจารย์นิภาพรรณ ธาราสันติสุข เป็นวิทยากร

   3.๑.๒ จัดอบรมครูที่สอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและผู้สนใจ 

เรือ่งการใชแ้ทบ็เหล็ต ในการจัดการเรยีนการสอนภาษาไทย จำานวนผูเ้ข้ารับการอบรม ๘๐ คน 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว  

ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทบางกอกซอฟแวร์ และอาจารย์สังเวียน  

มณีจันทร์ เป็นวิทยากร

   3.๑.3 จัดอบรมครูที่สอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์ 

ขับขานอ่านเสนาะ และยกระดับผลสัมฤทธิ ์จำานวนผู้เข้ารับการอบรม ๘๘ คน เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องปิ่นมณฑล โรงแรม เอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ โดย

มีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา  นาคสกุล ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา รักษมณี รองศาสตราจารย์ 

ดร.มณีป่ิน พรหมสทุธิรกัษ ์อาจารยป์ราณ ีปราบรปิ ูอาจารยธ์ลมิา พลอยพานชิ และอาจารยณ์ฏัฐกฤษฏิ ์

อกนิษฐ์ธาดา เป็นวิทยากร

   3.๑.๔ จัดอบรมครูที่สอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและผู้สนใจ 

เร่ือง ภาษาไทยในสงัคมอาเซยีน จำานวนผูเ้ขา้รบัการอบรม ๑๒๐ คน เมือ่วนัที ่๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เนือ่งในวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิ โดยมีศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.กาญจนา นาคสกลุ  รองศาสตราจารย ์

ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์  คุณดำารง พุฒตาล  คุณสินจัย เปล่งพานิช  คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และ

อาจารย์ ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล เป็นวิทยากร  

 ๓.๒ การสนับสนุนการดำาเนินงานด้านภาษาไทย โดยสมาคมครูภาษาไทยฯ  

ร่วมกับจัดวิทยากรหน่วยงานอื่น  ปี พ.ศ ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๖

   3.๒.๑ ราชบัณฑิตยสถาน จัดประกวดทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย 

สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำานวนนักเรียนผู้เข้าประกวด 3๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๕ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ ราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพฯ  โดยมีคณะกรรมการสมาคมครูภาษาไทยฯ 

เป็นกรรมการคุมสอบและตรวจสอบข้อสอบ

            3.๒.๒  บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)  จัดกิจกรรมการประกวดหนังสือ

ดีเด่น รางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทนวนิยายและประเภทเรื่องสั้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 



สมาคมครูภาษาไทยเเห่งประเทศไทย๒๖

– เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ปัญญาภิรมย์สโมสร ซอยศาลาแดง ๒ สีลม กรุงเทพฯ  โดยมี

อาจารย์ ดร.พัชรี ลินิฐฎา และอาจารย์นิภาพรรณ ธาราสันติสุข เป็นเลขานุการและกรรมการตัดสิน

   3.๒.3  ฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)  จัดประชุมรับรอง

ผล การตัดสินรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

ณ โรงแรมอิสทิน ถนนสาทร เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา 

นาคสกุล  อาจารย์ ดร.พัชรี  ลินิฐฎา  และอาจารย์นิภาพรรณ ธาราสันติสุข ร่วมประชุม

   3.๒.๔ บริษัทบางจากปิโตรเลี่ยม จำากัด (มหาชน) จัดอบรมครูที่สอนระดับ

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง เสียงและรูปอักษรไทย ชนิดของคำาและประโยค 

แนวการสอนหลักการใช้ภาษา และแนวการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม จำานวนผู้เข้า

รับการอบรม ๔๐ คน  เมื่อวันที่ ๒ – 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องปิยรมย์ ๒ อาคารปิยรมย์  

สปอรต์คลบั บางจาก กรุงเทพฯ  โดยศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.กาญจนา นาคสกลุ อาจารย ์ดร.อนนัต ์

เหล่าเลิศวรกุล  อาจารย์ปราณี ปราบริปู และอาจารย์ละเอียด สดคมขำา  เป็นวิทยากร

   3.๒.๕ บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ

สมาคมครูภาษาไทยแหง่ประเทศไทย จดัอบรมครูทีส่อนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย และนกัเรียน

ค่ายกล้าวรรณกรรม เรื่อง เพาะกล้า...สานฝันสู่วันใหม่ จำานวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๕๐ คน  

เมื่อวันที่ 3 – ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม  โดยมีอาจารย์ ดร.พัชรี  

ลินิฐฎา เป็นวิทยากร

   3.๒.๖ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี จัดทำาข้อสอบทักษะ 

การอ่านภาษาไทย สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เเละระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี โดยมี 

อาจารย์ดร.พัชรี ลินิฐฎา เเละ อาจารย์นิภาพรรณ ธาราสันติสุข เป็นผู้ร่วมออกข้อสอบ

๔. งานกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย

 ๔.๑ สมาคมการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์  จัดอบรมสัมมนาแก่บุคคลผู้เป็นเครือข่าย

ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ทั่วประเทศ เรื่อง การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ จำานวนผู้เข้ารับ 

การอบรม  ๒๐๐ คน  เมื่อวันที่ ๒-๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมคามิโอ คลาสสิค จังหวัดชลบุรี  

โดยมีอาจารย์ ดร.พัชรี ลินิฐฎา และอาจารย์ภารดี พรขจรกิจกุล ทำาหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการบันทึก 

การอบรมสัมมนา และจัดทำาข้อมูลอบรมสัมมนา

 ๔.๒ ศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทย อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดอบรม

ครูภาษาไทยท่ีสอนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เร่ือง การสอนวรรณคดีไทยให้เป็นสุข  

สนุกกับการเรียน จำานวนผู้เข้ารับการอบรม ๘๙ คน  เม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

ณ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีอาจารย์ละเอียด สดคมขำา   

อาจารย์ปราณี ปราบริปู  เป็นวิทยากร



การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ๒๗

 ๔.3 สมาคมการป้องกันการทารุณกรรมสตัว์  จัดอบรมและสัมมนาแก่บุคคลผูเ้ป็นเครือข่าย

ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ทั่วประเทศ  เรื่อง การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์  จำานวนผู้เข้ารับ

การอบรม ๒๐๐ คน  เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ โรงแรมแคนทารี  จังหวัดชลบุรี

โดยมีอาจารย์ ดร.พัชรี ลินิฐฎา และอาจารย์นิภาพรรณ ธาราสันติสุข ทำาหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการ 

บันทึกการอบรมสัมมนา เเละจัดทำาข้อมูลอบรมสัมมนา

 ๔.๔  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช จดัอบรมอาจารยค์ณะศลิปกรรมศาสตร ์ เรือ่ง คณุธรรม

จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน จำานวนผู้เข้ารับการอบรม ๒๐ คน  เมื่อวันที่ 3๑ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ 

ดร.กาญจนา  นาคสกุล  เป็นวิทยากร

 ๔.๕ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จัดงานศิลป

หตัถกรรมนกัเรยีนระดับชาต ิครัง้ท่ี ๖๒ ในงานนีม้กีารแขง่ขนัการเขยีนเรยีงความและคดัลายมอื 

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำานวนนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ๒๔ คน เมื่อวันที่ ๑3 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ชาเลนเจอร์ ๑ – ๒ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์รัตนา 

ฦาชาฤทธิ์  อาจารย์ละเอียด  สดคมขำา และอาจารย์อุษา  ประยงรัตน์  ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

 ๔.๖  สำานกัทดสอบทางการศกึษา  สำานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  กระทรวง

ศกึษาธกิาร จดัประชมุออกขอ้สอบ  เรือ่ง การประชมุปฏบิตักิารสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืสอบ 

วดัระดบัความสามารถในการใชภ้าษาไทยสำาหรบัชาวตา่งประเทศ  จำานวนผู้เขา้รว่มประชุม ๘๐ คน  

เมื่อวันที่ ๑ – ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีอาจารย์ภารดี  พรขจรกิจกุล 

ร่วมประชุมออกข้อสอบ

 ๔.๗  แผนงานสรา้งเสรมิวฒันธรรมการอา่น  สสส.  จดัอบรมผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูนกัเรยีน  

สังกัด กทม. สพฐ. กศน. สช. เรื่อง การอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา จำานวนผู้เข้า

รับการอบรม ๒๐๐ คน  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมปรินส์พาเลส กรุงเทพฯ  

โดยอาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ  กิตติวรรณกร  เป็นวิทยากร

 ๔.๘ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมคร ู

ที่สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  เร่ือง การสอนภาษาและวรรณคดีไทย  จำานวนผู้เข้ารอบรม ๑๒๐ คน 

เมือ่วนัที ่๒๑ – ๒3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเมาเท่นบสี พทัยา จงัหวดัชลบรุ ีโดยมอีาจารย์

ปราณี ปราบริปู และอาจารย์ละเอียด  สดคมขำา เป็นวิทยากร

 ๔.๙  สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒  จัดการอบรมครูท่ีสอนภาษาไทยช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ และ 3 เร่ือง การพัฒนาความสามารถด้านภาษา จำานวนผู้เข้าอบรม ๑๕๐ คน เม่ือวันท่ี 

๘ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชมุโรงเรยีนชมุชนไมตรอีทุศิ จังหวดันนทบรุ ีโดยมอีาจารยเ์พญ็จา  

เสมอเหมือน เป็นวิทยากร 



สมาคมครูภาษาไทยเเห่งประเทศไทย๒๘

 ๔.๑๐ สำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  จดัอบรมครทูีส่อนภาษาไทยระดบั

ชั้นประถมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้สาระภาษาไทยและการสอนวรรณคดี จำานวน 

ผู้เข้ารับการอบรม ๘3 คน เมื่อวันที่ 3๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอัมพรไพศาล  

จังหวัดนนทบุรี  โดยมีอาจารย์ละเอียด  สดคมขำา เป็นวิทยากร

 ๔.๑๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล  จัดสอนสามเณรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

เรือ่ง ภาษาไทยพืน้ฐาน  จำานวนสามเณรผู้เรยีน ๑๙ คน  ในวันจันทร ์เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

ถึงเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ วัดปัญญานันทาราม  จังหวัดปทุมธานี  โดยมีอาจารย์ ดร.พัชรี 

ลินิฐฎา  เป็นวิทยากร

 ๔.๑๒ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ  

จดัการคดัเลือกและประเมนิผลงานเพ่ือประกาศเกยีรตคิณุครภูาษาไทยดเีดน่ รบัรางวลัและ

เชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ. ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ จำานวนผู้เข้ารับ 

การคัดเลือกและประเมินผลงาน 3๐๐ คน เม่ือวันท่ี 3๐ – 3๑ กรกฎาคม และวันท่ี ๑,3 สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สำานักงานเลขาธิการ คุรุสภา กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์ ดร.พัชรี ลินิฐฎา  

เป็นผู้คัดเลือกและประเมินผลงาน

 ๔.๑3 คลังความรู้คู่เเผ่นดิน ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จัดบรรยายเเละสนทนาทาง

โทรทัศน์ TNN 2 ในรายการหนี้เเผ่นดิน เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม เเละ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล ร่วมรายการ

๕. งานเผยแพร่ความรู้ภาษาไทย

 ๕.๑ จัดพิมพ์หนังสือ ภาษาไทย ภาษาธรรม  เรียบเรียงโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ 

ดร.กาญจนา  นาคสกุล  เพื่อแจกให้สมาชิกสมาคมครูภาษาไทยฯ และผู้มีอุปการคุณ  ใช้งบประมาณ

ในการจัดพิมพ์ ๒๔๗,๒๗๙ บาท  จำาหน่ายราคาเล่มละ ๑๕๐ บาท

 ๕.๒ จัดทำา ซีดีบันทึกเสียงอ่านทำานองเสนาะบทอาขยานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลาย เผยแพร่แก่ครูภาษาไทย และมีการจัดอบรมเม่ือวันท่ี ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว  ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ งบประมาณในการจัดทำาซีดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๑๕,๘๔๕ บาท  สมาชิกสมาคมครูภาษาไทยฯ สามารถรับซีดีและสมทบทุนได้ตามอัธยาศัย

๖. งานประชาสัมพันธ์

 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ได้ดำาเนินการเชิญชวนให้เพื่อนครูภาษาไทยและผู้ที่มี 

ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาไทยฯ ทั้งจากการสำาเนาข้อมูลจากเว็บไซต์  

และในโอกาสทีม่ ีการจดัอบรมสมัมนา ณ สถานทีต่า่งๆ มกีารเผยแพรข่า่วสาร ความเคลือ่นไหวตา่งๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๖   

โดยงานประชาสัมพันธ์ได้ดำาเนินการดังต่อไปนี้



การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ๒๙

 ๖.๑ จัดทำาจดหมายข่าวสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จำานวน ๔ ฉบับ 

(ฉบับที่ ๕3 – ๕๖)

 ๖.๒ จัดทำาเว็บไซต์ของสมาคมครูภาษาไทยฯ (www.attt.in.th) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ขา่วสาร  ความรู ้และประสบการณเ์กีย่วกบัภาษาไทย วฒันธรรมไทย และการเรยีนการสอนภาษาไทย 

ของมวลสมาชิกสมาคม

๗. งานเครือข่ายและทัศนศึกษา

 สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยตระหนักดีว่า  ครูภาษาไทยต้องแสวงหาความรู้และ

ประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านภาษาและวรรณคดี  ศิลปวัฒนธรรมและ          

ภมูปิญัญาไทย  การศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  เพือ่จะไดน้ำาความรูแ้ละประสบการณ์

มาพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหท้นัสมยัและนา่สนใจอยูเ่สมอ จงึไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมและ

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 ๗.๑ วนัที ่๒๑ – ๒๒ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ศกึษาดูงานด้านวฒันธรรมทอ้งถิน่ ณ สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ๗.๒ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประชุมสัญจรจังหวัดสมุทรปราการ  ชมผลิตภัณฑ์    

เครื่องหนังสมุทรปราการ

 ๗.3 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมงาน “ราชบัณฑิตสรรเสริญ” ณ โรงละคร 

สำานักพระราชวังสนามเสือป่า กรุงเทพฯ

 ๗.๔ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำาปี  

พ.ศ. ๒๕๕๖” ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า กรุงเทพฯ

๘.  งานจัดหาทุน

 เม่ือแรกต้ังสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยน้ันยังไม่มีทุนทรัพย์ในการดำาเนินการใดๆ 

ทางคณะผู้จัดตั้งได้ร่วมกันบริจาคเงินส่วนตัว เพื่อให้สมาคมครูภาษาไทยฯ สามารถดำาเนินงาน 

ได้ตามวตัถปุระสงค์ และเริ่มเปิดรบัสมัครสมาชกิที่มเีจตนารมณ์เดยีวกันเข้ามาร่วมงานหรือเข้ามารับ

บริการจากสมาคมครูภาษาไทยฯ เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๔๔  และเพื่อให้สมาคมครูภาษาไทยฯ มีทุนทรัพย์

สำาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่สมาชิกและสังคมได้อย่างทั่วถึง สมาคมครูภาษาไทยฯ จึงได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการจัดหาทุนข้ึน ซ่ึงในการดำาเนินงานดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์และการส่งเสริม

สนับสนุนจากผูม้อีปุการคณุทีเ่หน็ความสำาคญัของภาษาไทยและการสง่เสรมิการเรยีนการสอนภาษาไทย   

การดำาเนินงานของคณะกรรมการจัดหาทุน  มีดังนี้

 ๑.  การรับบริจาคการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์  มีทั้งในรูปของการบริจาคเงินให้แก่สมาคม       

ครูภาษาไทยฯ เพื่อการอบรมครู เช่น บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) และการสนับสนุน 

ดา้นบคุลากรและวสัดุอปุกรณจ์ากสำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร



สมาคมครูภาษาไทยเเห่งประเทศไทย3๐

 ๒. การจำาหน่ายสินค้าที่มีตราและชื่อของสมาคมครูภาษาไทยฯ  คณะกรรมการได้ออกแบบ

เสื้อยืดและกระเป๋าเอกสาร ปักตราสัญลักษณ์ของสมาคม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาคม 

ครภูาษาไทยฯ  และเพือ่จำาหน่ายแกส่มาชกิและผูส้นใจทัว่ไป  ซึง่รายไดท้ัง้หมดเปน็ทนุสำาหรบัดำาเนนิ

กจิกรรมของสมาคมครภูาษาไทยฯ ตอ่ไป  แตส่ิง่สำาคญัในการจดัจำาหนา่ยสนิคา้นีส้มาคมครภูาษาไทย

แห่งประเทศไทยมุ่งหมายให้สินค้าของสมาคมครูภาษาไทยฯ เป็นสัญลักษณ์ของความมีน้ำาหนึ่งใจ

เดียวกัน

 3. การจำาหนา่ยหนงัสอืภาษาไทยทีจ่ำาเปน็สำาหรบัคนไทยทกุคน  เชน่หนงัสือเรือ่ง อา่นอยา่งไร  

เขียนอย่างไร  เรื่องภาษิต  คำาพังเพย  สำานวนไทย  เรื่องการใช้ “กระ” และ “กะ” พร้อมความหมาย  

เรื่องลักษณนาม ฯลฯ  ของราชบัณฑิตยสถาน  หนังสืออุเทศภาษาไทย  ชุด  บรรทัดฐานภาษาไทย  

เล่ม ๑ - ๔ หนังสือ  ชุดคำาไทย : ชุดภาษาไทยวันนี้  และชุดภาษาไทย – ภาษาธรรม  ซึ่งสมาคม 

ครูภาษาไทยฯ มี  ความมุ่งหวังให้สมาชิกและผู้สนใจทุกท่านได้มีความรู้และมีแบบแผนในการใช้

ภาษาไทยได้ถูกต้อง 

 ๔. การจดัทำาเข็มสญัลกัษณส์มาคมครภูาษาไทยฯ  พรอ้มบรรจกุลอ่งสวยงามจำาหนา่ยใหแ้ก่

สมาชิกและผู้สนใจเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสมาคม

๙. งานเลขาธิการ

 งานด้านเลขาธิการของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีเลขาธิการของสมาคม               

ครูภาษาไทยฯ และผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ดำาเนินงานทั้งในด้านการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

สมาคมครูภาษาไทยฯ ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจำาทุกเดือน ประสานงานการจัดอบรมสัมมนา           

ครูภาษาไทย  และจัดประชุมสามัญประจำาปี         




