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ส�า

นักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นหน่วยงานที่อยู่ในการก�ากับดูแลของคุรุ
สภา ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเป็นส่วนงานหลักในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในเชิงปฏิบัติการของ
คุรุสภาให้มีประสิทธิภาพ ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นองค์กรแห่งวิชาชีพ ที่จะ
ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับภารกิจของคุรุสภา โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น
๙ ส�านัก และ ๑ หน่วย คือ ส�านักนโยบายและแผน ส�านักมาตรฐานวิชาชีพ ส�านักทะเบียน
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส�านักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ ส�านักอ�านวยการ
ส�านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ส�านักยกย่องเชิดชูเกียรติวชิ าชีพ ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�านักพัฒนาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน
บทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบของส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภานัน้ นอกจากจะปฏิบตั หิ น้าที่
ตามมาตรา ๓๔ ซึ่งประกอบด้วยการรับผิดชอบการด�าเนินงานของคุรุสภา โดยเฉพาะ
การดูแลและพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพทางการศึกษา การประสานและด�าเนินการเกีย่ วกับ
กิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย รวมถึงการจัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการด�าเนินงาน
เสนอต่อคุรุสภา ยังมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารกิจการของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต ควบคุมดูแลทรัพย์สินของ
คุรุสภา ตลอดจนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด�าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด
อย่างไรก็ตามการด�าเนินงานที่ได้รับมอบหมายของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ให้มีประสิทธิผลนั้น คณะผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกอบด้วย ที่ปรึกษา
เลขาธิการคุรุสภา รองเลขาธิการคุรุสภา และผู้อ�านวยการส�านัก ได้ร่วมก�าหนดนโยบาย
และแนวทางการด�าเนินงาน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบ
ไปด้วย ๓ นโยบาย ได้แก่ นโยบายที่ ๑ การเร่งขับเคลื่อนภารกิจของคุรุสภาตามนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบายที่ ๒ การมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ นโยบายที่ ๓ การเร่งพัฒนาคุรุสภาให้เป็นองค์การ
สมัยใหม่ นโยบายที่กล่าวทั้งหมดนี้ ถือเป็นกรอบแนวทางที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิด
การผลักดันให้วชิ าชีพทางการศึกษามีการพัฒนาในยุคทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
รวมทั้งเป็นการหลอมรวมจากองค์ประกอบและบทบาทความรับผิดชอบของ “ส�านักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา” ในปัจจุบนั ย่อมส่งผลให้ “คุรสุ ภา” ประสบผลความส�าเร็จ ทัง้ นีเ้ พราะ
คุรุสภา มีวิวัฒนาการมายาวนานกว่าศตวรรษ อยู่คู่กับวิชาชีพครูของประเทศไทย โดย
คุรสุ ภาและบุคลากรของคุรสุ ภา ได้รว่ มมือกันด�าเนินงานตามภารกิจและอ�านาจหน้าทีข่ อง
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มก�าลัง
ความสามารถ จนประสบความส�าเร็จ ทั้งในอดีต ถึงปัจจุบัน และสู่อนาคต
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Executive Summary

E

stablished under the Teachers and Educational Personnel Council Act
B.E. 2546, the Secretariat Ofﬁce of the Teachers’ Council of Thailand
is an organization operating under The Teachers’ Council of Thailand
(Khurusapha). This organization of Teaching Profession is the main driving force
of Khurusapha’s efﬁcient operational performance as it supports every policy
issued by Khurusapha.
The Secretariat ofﬁce of Khurusapha is divided into nine bureau and one unit
including Policy and Planning Bureau, General Administration Affairs Bureau,
Professional Standards Bureau, Professional License and Registration Bureau,
Professional Development and Promotion Bureau, Professional Ethics and
Legal Affairs Bureau, Professional Honoring and Recognition Affairs Bureau,
Information Technology Bureau, Provincial Khurusapha Development Bureau,
and Internal Audit Unit.
Apart from operating in compliance with Section 34, the responsibility of
the Secretariat Ofﬁce of Khurusapha also involves all Khurusapha operations,
particularly monitoring and enhancing Teaching Profession, coordinating
and performing matters delegated by Khurusapha, including preparing and
submitting annual reports regarding various operations for Khurusapha. In
addition, the organization is responsible for ensuring that the administration of the
Secretariat Ofﬁce of Khurusapha is in accordance with the laws, including
maintaining the register of license holders, supervising the property of Khurusapha,
and even offering opinions regarding improvements and operations to ensure
efﬁciency and compliance with the determined objectives.
Nevertheless, to ensure greater operational efﬁciency of the Secretariat
Ofﬁce of Khurusapha, the Board, which comprises of Ofﬁce Advisors, Secretary of
Khurusapha, Assistant Secretary of Khurusapha, and Ofﬁce Director, has established
policies and operational approach based on the philosophical concept of sufﬁcient
economy. The three determined policies are: Policy No.1 – to drive and support
Khurusapha’s missions regarding the government’s educational policy, Policy
No.2 – to encourage the involvement of educational personnel, and Policy No.3 – to
accelerate the development of Khurusapha to become a modernized organization.
The prescribed policies are to be used as framework for strengthening and pushing
the nation’s Teaching Profession forward to keep up with the dynamically changing
environment, including unifying all components and responsibility of the “Secretariat
Ofﬁce of Khurusapha” to ensure greater success of “Khurusapha”.
For over a century, Khurusapha has existed alongside Thailand’s Teaching
Profession as the organization and its personnel have devotedly worked hand in
hand to carry out all operations in correspondence to the mission and responsibility
of the Teachers’ Council of Thailand as well as of all educational staffs to guarantee
success from the past until present and for the future.

สารประธานกรรมการคุรุสภา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ ๖๙ ปี

นับ

เป็นที่น่ายินดีที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ได้ด�ำเนินงานมาครบรอบปีที่ ๖๙ ในปีนี้
และจะก้าวสู่ปีที่ ๗๐ อย่างมุ่งมั่นและมีประสิทธิภาพต่อไป
ปีหน้านับ ได้ ว่าเราจะเริ่มเข้าสู่ครึ่งศตวรรษใหม่
ซึ่งจะเป็นครึ่งศตวรรษที่มีความเปลี่ยนแปลงสูง โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนที่เน้นการสร้างสรรค์ และการมีผลงาน ซึ่งเป็น
ลักษณะส�ำคัญของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
โดยเหตุนี้ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาของเรา นอกจาก
จะท�ำงานในฐานะสถาบันกลางน�้ำชั้นเลิศ อย่างที่กล่าวไว้
ในปีที่แล้ว ในปีใหม่นี้เราจะต้องท�ำงานหนักโดยใช้หลัก
CCPR ประกอบด้วย คือ ท�ำงานอย่างวิเคราะห์ประเมิน
(Criticality) อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) อย่างมีผลงาน (Productivity) ที่ส่งเสริม
วิชาชีพ และอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsibility) เพื่อรับใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และรับใช้สังคมอย่างจริงจังด้วยพร้อมกันไป
ในโอกาสนี้ ขอให้อำ� นาจบารมีของบูรพคณาจารย์จงดลบันดาลและคุม้ ครองให้คณะกรรมการ
คุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนครู ผู้บริหาร รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกท่านรวมถึงครอบครัว มีความสุขในชีวิตการท�ำงานและชีวิต
ครอบครัวตลอดไป เพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพและของสังคมอย่างถาวร

(ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์)
ประธานกรรมการคุรุสภา
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ใน

โอกาสที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีอายุครบ
๖๙ ปี ในนามคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ขอแสดงความยินดี ชื่นชม และเป็นก�ำลังใจให้กับผู้บริหาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุ
สภาที่ปฏิบัติหน้าที่และพัฒนางานด้วยความมุ่งมั่นจนเกิดผลดี
ต่อวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตลอดมา
การก้าวเข้าสู่ปีที่ ๗๐ ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นับตัง้ แต่พระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘ มีผลใช้บงั คับ และ
การเข้าสูป่ ที ี่ ๑๒ ของการเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ ในฐานะคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีอ�ำนาจ
หน้าที่พิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต การก�ำกับดูแล
การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การส่งเสริมยกย่อง
และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศ จึงได้ก�ำหนดให้ปี ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งมาตรฐานวิชาชีพที่เน้นเรื่อง
การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สร้างความตระหนักในการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และคุรุสภา
มีจุดเน้นที่ต้องด�ำเนินการ ๒ เรื่อง คือ คุณภาพครูและคุณภาพการสอนครู ซึ่งการที่จะด�ำเนินการไปสู่
จุดมุง่ หมายได้ตอ้ งอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทัง้ คณะกรรมการคุรสุ ภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นหลักส�ำคัญในการน�ำไปสู่การด�ำเนินงาน
ท้ายที่สุดนี้ ขออ�ำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว ประสบผลส�ำเร็จ เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปโดยทั่วกัน
		
		

(ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง)
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
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วัน

ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้ คุรุสภาก็จะมี
อายุครบ ๖๙ ปี ในฐานะที่ส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภาเป็นหน่วยงานส�ำคัญหน่วยงานหนึ่งที่ท�ำหน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ให้มมี าตรฐาน
และจรรยาบรรณในระดับสากล โดยคณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และผูบ้ ริหารส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ได้ร่วมกันพิจารณาก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจ เร่งพัฒนางานตามอ�ำนาจหน้าที่ และเน้นพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบาย ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งผู้บริหารส�ำนักงานได้ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารงานไว้ ๓ นโยบาย ๑๙ แนวทาง เพื่อขับเคลื่อนส�ำนักงาน โดยน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุง่ สูค่ วามเป็น ๑ ของคุรสุ ภา ด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการศึกษาในระดับอาเซียนและสากล
ณ โอกาสนีผ้ มขอเชิญชวนพนักงานเจ้าหน้าทีค่ รุ สุ ภาทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของการย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ ๗๐ ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของพวกเราทุกคน และขอขอบคุณคณะกรรมการ
คุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการทุกท่าน รวมทั้ง ผู้บริหารส�ำนักงาน พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เสียสละเวลาพร้อมทั้งอุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และขอให้อานิสงส์แห่งการท�ำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ในความดีงามที่ท่านปฏิบัติ ส่งผล
ให้ทุกท่านประสบความส�ำเร็จ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีความสุขในชีวิตตลอดไป

(ดร.อ�ำนาจ สุนทรธรรม)
เลขาธิการคุรุสภา

07

08 ครบรอบ ๖๙ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ค�าน�า

๖๙

ปี ของการสถาปนาส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน
และด�าเนินงานตามภารกิจของคุรุสภา ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคุรุสภา
(สมัยเป็นคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ เรียกว่า คณะกรรมการอ�านวยการ
คุรุสภา) ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงมีประวัติความเป็นมายาวนานเท่ากับ “คุรุสภา”
สภาวิชาชีพทางการศึกษา สภาในกระทรวงศึกษาธิการ หรือสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งในวงการศึกษา หมายถึง “คุรุสภา”
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๘๘ วันสถาปนาส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ก�าหนดขึ้นโดยยึดวันที่
นายทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรสุ ภาในขณะนัน้ ลงนาม
ค�าสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เริม่ ปฏิบตั งิ านของส�านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ซึ่งท�าให้เกิดส�านักงานเลขาธิการคุรุสภาขึ้นอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่บัดนั้น แม้ว่า
คุรุสภาจะปรับเปลี่ยนมาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ในปัจจุบันแล้ว ก็ยังคงยึดเอาวันที่ ๒ มีนาคม
ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั และในวันที่
๒ มีนาคม ๒๕๕๗ นี้ เป็นวันครบรอบ ๖๙ ปี การสถาปนาส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ณ วันนี้ ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ด�าเนินงานตามภารกิจของคุรุสภามายาวนาน
ถึง ๖๙ ปีเต็ม ก�าลังจะก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ ๗๐ คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภา
ก็จะต้องมาทบทวนการด�าเนินที่ผ่านมา เพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการด�าเนินงานให้ดีขึ้น
รวมทัง้ พิจารณาว่าภารกิจใดทีย่ งั ไม่ได้ดา� เนินการตามกฎหมายจะต้องด�าเนินการให้ครบถ้วน ด้วยการ
ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันตามค่านิยมของส�านักงานที่ว่า “เรียนรู้ในงาน บริการด้วยใจ ก้าวไปอย่าง
มีส่วนร่วม” ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภา ต้องได้รับการพัฒนาให้พร้อมรับกับภารกิจที่ตน
รับผิดชอบ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ต้องมีความรัก ศรัทธา ตระหนักในความ
รับผิดชอบ และภาคภูมใิ จงานของคุรสุ ภา เพือ่ ให้ปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดการยอมรับจากผูป้ ระกอบวิชาชีพและสังคมทัว่ ไป เมือ่ นึกถึงวิชาชีพทางการศึกษา ต้องนึกถึง
คุรุสภาและบริการทางวิชาชีพที่ประทับใจจากเจ้าหน้าที่ของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา นั่นคือ
เป้าหมายส�าคัญ
หนังสือที่ระลึก ครบรอบ ๖๙ ปี การสถาปนาส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ๒ มีนาคม
๒๕๕๗ ได้นา� เสนอความเห็น แนวคิด มุมมอง ของคณะกรรมการคุรสุ ภา คณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ ทีป่ รึกษา และผูบ้ ริหารส�านักงาน ทีม่ ตี อ่ ส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภา รวมทัง้ การน�าเสนอ
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของส�านักต่างๆ เพื่อสะท้อนการด�าเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมการ
รองรับส�าหรับการด�าเนินงานในปีต่อๆ ไป ด้วยความมุ่งมั่นให้ถึงเป้าหมายแห่งความส�าเร็จที่ตั้งไว้
ส�ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ
มีนาคม ๒๕๕๗
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
Executive Summary
สารประธานกรรมการคุรุสภา
สารประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
สารเลขาธิการคุรุสภา
ค�าน�า
กว่าจะมาถึง ๖๙ ปี ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
• ความเป็นมา
• วัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าที่ของคุรุสภา
• ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
• หน้าที่ของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
• โครงสร้างส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
นโยบายในการขับเคลื่อนส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
รายนามเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
รายนามรองเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ความเห็น มุมมอง แนวคิด ต่อส�านักงานเลขาธิการคุรุสภาของคณะกรรมการคุรุสภา
ความเห็น มุมมอง แนวคิด ต่อส�านักงานเลขาธิการคุรุสภาของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ความเห็น มุมมอง แนวคิด ต่อส�านักงานเลขาธิการคุรุสภาของผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ส�านักนโยบายและแผน
ส�านักอ�านวยการ
ส�านักมาตรฐานวิชาชีพ
ส�านักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ส�านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
ส�านักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
ส�านักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�านักพัฒนาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
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กว่าจะมาถึง ๖๙ ปี
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นหน่วยงานเลขานุการ
รองรับการด�ำเนินงานของคุรุสภา ปฏิบัติงานและด�ำเนินการ
ตามมติคณะกรรมการบริหารของคุรุสภา มาตั้งแต่มี “คุรุสภา”
สภาในกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช
๒๔๘๘ มาจนถึง “คุรุสภา” ในปัจจุบัน เนื่องจาก มีการยกเลิก
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ โดยพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพือ่ ปรับ “คุรสุ ภา”
สภาในกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช
๒๔๘๘ เป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกชื่อว่า
“คุรุสภา” ชื่อเดิม และให้มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ
การพัฒนาวิชาชีพ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๓๔ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของคุรุสภา กิจการอื่น
ที่คุรุสภามอบหมาย และจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอต่อคุรุสภา
โดยมีเลขาธิการคุรสุ ภาบริหารกิจการของคุรสุ ภา และเป็นเลขานุการ
ในคณะกรรมการคุรุสภา
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงเป็นหน่วยงานเลขานุการ
ของคุรสุ ภา ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามภารกิจของคุรสุ ภา และ
อยู่คู่กับ “คุรุสภา” มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๘ จนถึงปัจจุบัน

ความเป็นมาของคุรุสภา

“คุรสุ ภา” สภาในกระทรวงศึกษาธิการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค รู พุ ท ธศั ก ราช
๒๔๘๘ และ“คุรสุ ภา”สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัตสิ ภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มีประวัตคิ วามเป็นมายาวนานคูก่ บั วิชาชีพครู
ของประเทศไทย โดยแบ่งได้เป็น ๓ สมัย คือ
สมัยเป็นสามัคยาจารย์สมาคม
สืบเนือ่ งจากการมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้ า ฯ ตั้ ง กรมศึ ก ษาธิ ก ารขึ้ น
เมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๐ เพือ่ ดูแลการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทัว่ ราชอาณาจักร
ซึง่ ขณะนัน้ มีโรงเรียนอยู่ ๓๔ แห่ง ครู ๘๑ คน
นักเรียน ๑,๙๙๔ คน ใน พ.ศ. ๒๔๓๕
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศตั้ง
กระทรวงธรรมการ ในระยะ ๓–๔ ปีต่อมา
การศึกษาได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและหัวเมือง ทั้งโรงเรียน
รัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ ซึ่งสมัยนั้น
เรียกว่าโรงเรียนเชลยศักดิ์ ต่อมาใน พ.ศ.
๒๔๓๘ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
สอบไล่หนังสือไทย ตามพระราชบัญญัติ
การสอบวิชา พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็นประโยค ๑
แบ่งเป็น ๓ ชั้น และประโยค ๒ แบ่งเป็น
๓ ชั้น มีวิชาที่สอบเพิ่มขึ้น นอกเหนือ
จากวิชาพื้นฐานเดิม คือ อ่าน เขียนตาม
ค�ำบอก ลายมือ ไวยากรณ์ เลข (บวก ลบ คูณ
หาร) แล้ว ยังมีวชิ าน่ารูเ้ รือ่ งร่างกายของเรา
พระราชพงศาวดาร เรียงความ ย่อความ
เลขคณิต (สูงขึ้น) ฉะนั้น จึงมีความจ�ำเป็น
จะต้องมีการเพิม่ พูนความรูใ้ หม่ๆ ให้แก่ครู
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จึงเปิดการอบรมครูหรือประชุมครูขึ้นเป็นครั้งแรกที่ “วิทยาทาน
สถาน” ในปีนั้น ซึ่งจัดตั้งโดยเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)
เสนาบดีคนแรก ตั้งอยู่ที่สี่กั๊กพระยาศรี ใกล้ห้าง แอล.ยี.ริกันตี
และได้เชิญผู้มีความรู้มาบรรยายเรื่องต่างๆ ให้แก่ครู ต่อมาย้าย
ไปตั้งที่โรงเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนสายสวลีสัณฐาคาร วิธีการของ
วิทยาทานสถานเป็นต้นแบบของการแสดงปาฐกถา ณ สามัคยาจารย์
สมาคม ซึ่งผู้อบรมครูคนแรก คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(นายสนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ต่อมาในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๓ นายตรวจแขวง
(ศึกษา) แขวงบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ได้รับอนุญาตให้ตั้ง
“สภาไทยาจารย์” เพือ่ อบรมและประชุมครูขนึ้ ทีว่ ดั ใหม่วนิ ยั ช�ำนาญ
(วัดเทพผลู) แขวงบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี โดยเปิดท�ำการสอน
ครูและเป็นผู้อบรมเองทุกวันพระซึ่งเป็นวันหยุดราชการ และ
หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์เล่มแรก หนังสือพิมพ์ของครู ก็ออกใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓ ปีเดียวกัน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๔๕
กรมศึกษาธิการ ได้จัดตั้ง “สามัคยาจารย์สโมสรสถาน” ให้เป็น
สถานที่ประชุมอบรมและสอนครู ที่โรงเรียนทวีธาภิเศก บริเวณ
วัดอรุณราชวราราม จังหวัดธนบุรี โดยมีเจ้าพระยาเสด็จ
สุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ขณะนั้นยังมีบรรดาศักดิ์เป็น
พระยาสุทธสุรยิ ศักดิ์ อธิบดีกรมศึกษาธิการ เป็นสภานายกคนแรก
มีการประชุมกันเดือนละ ๒ ครั้ง จนถึง พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้ย้าย
สถานที่ตั้ง สามัคยาจารย์สโมสรสถาน ไปตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยม
วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนคร (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย)
อีก ๑ ปี ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ กรมศึกษาธิการ
ได้จัดตั้งสถานที่อบรมและประชุมครูแห่งนี้ขึ้นเป็นรูปสมาคม ชื่อ
“สามัคยาจารย์สมาคม” โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ
“ก. เพือ่ ให้สมาคมนีเ้ ป็นบ่อเกิดแห่งศิลปวิทยา เป็นทีช่ มุ นุม
ส�ำหรับปรึกษาหารือการที่เกี่ยวข้องด้วยการศึกษา เพื่อจะคิดค้น
หาวิชาและอุปเท่ห์ที่จะจัดท�ำนุบ�ำรุงการนี้ให้เป็นประโยชน์ถึง
ซึ่งความเจริญยิ่งขึ้นไป เป็นที่ชุมนุมสอน และฝึกหัดอธิบายหรือ
แสดงบรรดาสรรพศิลปวิทยาแก่สมาชิกทีป่ ระสงค์จะฝึกหัดเล่าเรียน
ข. เพื่อให้สมาคมนี้เป็นที่ประชุมผู้มีบรรดาศักดิ์ใหญ่น้อย
ผู้เป็นเพื่อนราชการทั่วไป ตลอดจนนักเรียนซึ่งยังอยู่ในเวลา
เล่าเรียน ซึ่งมีความพอใจที่จะเข้าเป็นสมาชิกเพื่อกระท�ำความ
คุน้ เคยและรูจ้ กั อัธยาศัยใจคอซึง่ กันและกันเป็นอันดี และเพือ่ เป็น
อุบายที่จะฝึกหัดให้คนหนุ่มๆ ใหม่ๆ ซึ่งเป็นสมาชิกได้รับความ
คุ้นเคยในที่ประชุม กระท�ำความมีสง่าและความองอาจกล้าหาญ
ให้บังเกิดแก่สมาชิกนั้นๆ เหมือนเป็นความฝึกหัดอันหนึ่งซึ่งมีชื่อ
เรียกว่า “โสเซียลไสเอนส์” อันเป็นความฝึกหัดอย่างสูงซึง่ จะเรียน
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ด้วยวิธอี นื่ ๆ ไม่ได้นอกจากต้องเข้าทีป่ ระชุม
ค. เพื่อให้สมาคมนี้เป็นที่ประชุม
กระท�ำความบันเทิงทัง้ ใจและกาย ในทีช่ อบ
และที่เป็นคุณประโยชน์ มีการกรีฑา และ
การดนตรี ขับร้อง เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่อง
ช�ำระความเมือ่ ยล้าขุน่ มัวแห่งร่างกายและ
ดวงจิตให้ชมุ่ ชืน่ ตืน่ เต้นสดใสขึน้ ใหม่ ส�ำหรับ
จะได้เป็นก�ำลังทีจ่ ะประกอบการงานต่อไป”

สามัคยาจารย์สมาคม ได้ด�ำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมตลอดมา
โดยจัดให้มกี ารพบปะสนทนาระหว่างสมาชิก
เริม่ ต้นปีแรกด้วยสมาชิกรวม ๒๑๓ คน มีการ
จัดแสดงปาฐกถาพิเศษ จัดสอนวิชาภาษา
อังกฤษ วิชาดนตรี และวิชาชุดครูเป็นประจ�ำ
จึงเป็นสถานทีท่ ที่ ำ� ให้ครูในกรุงเทพมหานคร
ได้รู้จักกัน สามัคคีกัน และได้รับความรู้
เพิ่มขึ้นเป็นอันมาก ส่วนสมาชิกซึ่งอยู่ ณ
ต่างจังหวัดก็ได้รับความรู้โดยทางหนังสือ
นิตยสารของสมาคมชื่อ “หนังสือพิมพ์
วิทยาจารย์” ซึง่ เดิมเป็นหนังสือของโรงเรียน
ฝึกหัดอาจารย์ สมาคมได้รบั มอบกรรมสิทธ์
จากกรมศึกษาธิการมาตัง้ แต่เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๔๔๗ ผูท้ สี่ มัครเป็นสมาชิกของสมาคม
จะได้รบั หนังสือพิมพ์วทิ ยาจารย์ นอกจากนัน้
สมาคมยังจัดการอบรมวิชาต่างๆ ที่บรรจุ
ในหลักสูตรให้แก่ครู และจัดการปาฐกถา
พิเศษเพือ่ เพิม่ พูนความรูใ้ นวิชาสาขาต่างๆ

และตั้งสโมสรช่างซึ่งด�ำเนินการสอนและรับท�ำงานช่างเขียน ช่าง
แกะสลัก สโมสรอังกฤษสอนวิชาภาษาอังกฤษ สโมสรบันเทิงสอน
วิชาขับร้องและดนตรี กับมีสโมสรกรีฑา เปิดโอกาสให้สมาชิกได้
ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาต่างๆ
สามัคยาจารย์สมาคมได้รับเกียรติอย่างสูง พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ยังด�ำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทรงรับสามัคยาจารย์สมาคมอยูใ่ นพระบรม
ราชูปถัมภ์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๘ ตลอดมา จึงเป็นสมาคมที่ส�ำคัญ
แห่งหนึง่ ในประเทศไทย ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทุกพระองค์
นับแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนิน
ทอดพระเนตรละครหรือทรงฟังปาฐกถาพิเศษที่สามัคยาจารย์
สมาคมหลายครั้ง สมาคมได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และ
ความสามัคคีให้แก่ครูด้วยดีมาเป็นเวลา ๔๐ ปีเศษ มีจ�ำนวน
สมาชิกประมาณ ๓,๐๐๐ คน เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ภาวะของ
สงครามโลก ครั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานครได้รับภัยทางอากาศ
หลายครั้ง สมาคมจึงต้องอพยพออกไปนอกเมือง เมื่อถึง
พ.ศ. ๒๔๘๘ สงครามโลกยุติแล้วสมาคมได้ย้ายกลับมาจัดตั้ง
ณ สถานที่เดิม และเมื่อได้ตั้งคุรุสภาขึ้นตามพระราชบัญญัติครู
พุทธศักราช ๒๔๘๘ โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๘๘
กระทรวงศึกษาธิการ จึงรวมกิจการและทรัพย์สนิ ของสามัคยาจารย์
สมาคม เป็นของคุรสุ ภาตัง้ แต่บดั นัน้ เป็นต้นมา และได้จดั ประชุมใหญ่
สามัคยาจารย์สมาคมเป็นครั้งสุดท้าย เมือ่ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม
๒๔๘๘ ณ ห้องอาหารของกระทรวงศึกษาธิการ
คุรสุ ภาตามพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘ (พ.ศ.
๒๔๘๘ – ๒๕๔๖)
คุรุสภา เป็นสภาในกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
๑๖ มกราคม ๒๔๘๘ สมัยนายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
และนายทวี บุณยเกตุ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เหตุผลแห่งการก่อตั้งคุรุสภานั้น ขอน�ำ
ตอนหนึง่ ของบันทึกเรือ่ งพระราชบัญญัตคิ รู
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๘ ของนายทวี
บุ ณ ยเกตุ ซึ่ ง เขี ย นลงหนั ง สื อ พิ ม พ์
วิทยาจารย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ ดังต่อไปนี้
“การที่รัฐบาล (ปี พ.ศ. ๒๔๘๘)
ได้ด�ำริให้มีพระราชบัญญัติครูขึ้น ก็ด้วย
• นายทวี บุณยเกตุ
ได้พิจารณาเห็นว่าการศึกษาของชาติ

เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งของประเทศ เพราะเป็น
เครื่องวัดความเจริญ และยังเห็นว่าการ
ศึกษาของประเทศยังเดินล้าสมัยอยู่มาก
จ�ำนวนพลเมืองที่มีความรู้แม้แต่ชั้นอ่าน
ออกเขียนได้ ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ต�่ำอยู่มาก
นับแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา การศึกษา
ของประเทศยั ง อยู ่ ใ นสภาพที่ ล ้ ม ลุ ก
คลุ ก คลาน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ ไข
ไม่หยุดหย่อน การศึกษาของชาติแก้ไขบ่อย
เท่าใด ก็ยงิ่ ท�ำความอลเวงและความไม่แน่นอน
มาสู่ยุวชนของชาติมากขึ้นเท่านั้น
กระทรวงศึกษาธิการ ถือว่าเป็น
กระทรวงที่ส�ำคัญยิ่งกระทรวงหนึ่ง เพราะ
เป็นกระทรวงทีผ่ ลิตคน (ข้าราชการ) ให้กบั
กระทรวงทบวงกรมอื่นๆ ทั่วไปหมด ไม่ว่า
จะเป็นฝ่ายทหารหรือพลเรือน ฉะนัน้ ถ้าจะ
พูดว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นแม่กระทรวง
ก็คงจะไม่ผดิ อะไรมากนัก เดิมเราเคยถือว่า
เงินเป็นเรื่องส�ำคัญ แต่มาบัดนี้ เห็นจะไม่มี
ใครเถียงกระมังว่า เงินมีความส�ำคัญน้อยกว่า
คน เราจะได้ยนิ ค�ำว่า Corruption อยูท่ วั่ ไป
ฉะนัน้ รัฐบาลครัง้ กระนัน้ จึงคิดทีจ่ ะปรับปรุง
การศึกษาของชาติให้เป็นไปอย่างถาวร แต่
เนือ่ งจากเป็นระหว่างสมัยสงคราม จึงยังไม่
สามารถจะปรับปรุงได้ ประกอบทัง้ ยังมีสงิ่
ทีเ่ ป็นอุปกรณ์อนื่ ทีจ่ ะต้องปรับโดยรีบด่วน
ก่อนอะไรหมด สิ่งนั้นคือ ครู
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การศึกษาของชาติหาได้อยู่ที่มีโครงการดีเท่านั้น แต่เรา
ต้องมีครูดดี ว้ ย คือ ต้องได้ครูทมี่ คี วามสามารถในอันทีจ่ ะสอนเด็ก
ทั้งในด้านวิชาการและในทางอบรมจิตใจ ซึ่งประการหลังนี้ถือว่า
ส�ำคัญทีส่ ดุ นอกจากนัน้ ครูยงั ต้องรักอาชีพและฝักใฝ่ในวิชาอาชีพ
ของตน ไม่ใช่วา่ สอนเพือ่ ให้แล้วไปวันหนึง่ ๆ ครูทจี่ ะให้มคี ณ
ุ สมบัติ
ดังกล่าวนี้หาได้ไม่ง่ายนัก และยิ่งกว่านั้นแม้ที่มีอยู่แล้วก็พยายาม
ละอาชีพครูลาออกไป เพราะทนต่อความเป็นครูทมี่ เี งินเดือนน้อย
ไม่ได้ จะเห็นได้ง่ายๆ ว่า ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาออกมารับราชการ
พร้อมๆ กันมีความรู้เท่ากัน วันราชการเท่ากัน แต่ผู้ที่รับราชการ
อยู่ในกระทรวงอื่นจะได้รับต�ำแหน่งและอัตราเงินเดือนสูงกว่า
ผู้ที่สมัครเป็นครูอย่างเปรียบกันไม่ได้ เกือบจะว่าร้อยทั้งร้อย
ด้วยเหตุนี้รัฐบาลครั้งกระนั้นจึงจับงานเรื่องครูก่อน และ
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ไปยังสภา
ผู้แทนราษฎร และได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว
เหตุใดจึงต้องมีพระราชบัญญัตคิ รู และพระราชบัญญัตคิ รูนมี้ ี
ประโยชน์อย่างไร ค�ำถามนีอ้ าจมีผสู้ งสัย และอยากรูก้ นั มาก จนถึง
กับได้มผี แู้ ทนราษฎรได้เสนอร่างพระราชบัญญัตยิ กเลิกแต่กไ็ ด้ตกไป
เนือ่ งจากพระราชบัญญัตคิ รูนไี้ ด้เกิดขึน้ ในสมัยทีข่ า้ พเจ้าเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่ และผู้ที่รู้เรื่องนี้ก็ได้ออก
จากราชการไปแล้วเป็นส่วนมาก ผู้ที่มาบริหารงานรุ่นหลังอาจ
ไม่ทราบเหตุผลดี ข้าพเจ้าจึงได้ท�ำบันทึกนี้ขึ้นไว้เพื่อประกอบการ
พิจารณาของผู้บริหารงานรุ่นหลังๆ ต่อไป
หลักการใหญ่ของพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘ นี้
ก็เพื่อให้มีคุรุสภาขึ้น และมีหลักการซึ่งเป็นสาระส�ำคัญอยู่

• หอประชุมคุรสุ ภา ได้ใช้ทตี่ งั้ เดิมของสามัคยาจารย์สมาคม ในบริเวณ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นต้นมา จนกระทัง่
พ.ศ. ๒๕๐๒ เมื่อมีการก่อสร้างหอประชุมคุรุสภา หอพักสมาชิก และ
หอสมุดคุรุสภาขึ้นในบริเวณวังจันทรเกษม ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครเดิม หลังกระทรวงศึกษาธิการ ด้านถนนประชาธิปไตย
แล้วเสร็จ จึงได้ยา้ ยส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภามาอยู่ ณ สถานทีด่ งั กล่าว
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๓ ประการคือ
(๑) เพือ่ ให้ความคิดเห็นเป็นสภาทีป่ รึกษา
และรักษานโยบายการศึกษาของชาติ
(๒) เพื่อช่วยฐานะครู
(๓) เพื่อท�ำหน้าที่แทน ก.พ.
....................”
ดังนัน้ “คุรสุ ภา” ตามพระราชบัญญัตคิ รู
พุทธศักราช ๒๔๘๘ จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสภาทีป่ รึกษาและรักษานโยบาย
การศึกษาของชาติ การช่วยเหลือฐานะครู
รวมทั้งท� ำ หน้าที่บริห ารงานบุคคลครู
แทนหน่วยงานของรัฐ ภายใต้หลักการ
“ครูปกครองครู” คุรสุ ภาในยุคนีไ้ ด้พยายาม
ด�ำเนินการหลายรูปแบบเพื่อปรับปรุง
คุรสุ ภาให้เป็นองค์กรวิชาชีพทีส่ มบูรณ์แบบ
มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการควบคุมและพัฒนาครู
ให้มมี าตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้ สูง จนกระทัง่ ปี
พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลได้จดั ตัง้ องค์กรมหาชน
เฉพาะกิจขึ้นเรียกว่า “ส�ำนักงานปฏิรูป
การศึกษา” เพื่อด�ำเนินการปฏิรูปการ
ศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ ส�ำนักงานปฏิรปู การศึกษาได้ดำ� เนิน
การปฏิรูปครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา ๕๓ และมาตรา
๗๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการปรับปรุงคุรุสภาเดิม
ให้เป็นองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและผู้บริหารการศึกษา อันน�ำไปสู่
การตราพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อจัดตั้ง
คุรสุ ภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุรสุ ภา สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน)
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ มี ก ารตรา
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อปรับปรุง

คุ รุ ส ภาเดิ ม ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๕๘๘ เป็น
๒ องค์กร คือ (๑) สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกชื่อ
เหมือนเดิมว่า “คุรุสภา” มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในก�ำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพและพัฒนาวิชาชีพ
(๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ส�ำนักงานคณะกรรมการ สกสค.)
มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ความมัน่ คงของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งบริหารจัดการองค์การค้าของ สกสค. ด้วย

วัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่ของคุรุสภา

ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๘ และ ๙ ได้ก�ำหนดให้คุรุสภามีวัตถุประสงค์และ
อ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
วัตถุประสงค์
๑. ก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ก�ำกับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
๒. ก�ำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
๓. ประสาน ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาและการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
การประกอบวิชาชีพ
อ�ำนาจหน้าที่
๑. ก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒. ควบคุ ม ความประพฤติ แ ละการด� ำ เนิ น งานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๓. ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
๔. พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
๕. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๖. ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
๗. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบัน
ต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๘. รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้ง
ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพ
๙. ส่งเสริมการศึกษาและการวิจยั เกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพ
๑๐. เป็นตัวแทนผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย

๑๑. ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
(ก) การก�ำหนดลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๓
(ข) การออกใบอนุ ญ าต อายุ
ใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิก
ถอนใบอนุญาต และการรับรองความรู้
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความช�ำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพ
(ค) หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ขอรับใบอนุญาต
(ง) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ขอรับใบอนุญาต
(จ) จรรยาบรรณของวิชาชีพและ
การประพฤติผดิ จรรยาบรรณอันจะน�ำมาซึง่
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
(ฉ) มาตรฐานวิชาชีพ
(ช) วิธกี ารสรรหา การเลือก การเลือกตัง้
และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา และ
คณะกรรมกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
(ซ) องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธกี าร
คัดเลือกคณะกรรมการสรรหา
(ฌ) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
เลขาธิการคุรุสภา
(ญ) การใดๆ ตามที่ ก� ำ หนดใน
พระราชบัญญัตินี้
๑๒. ให้ค�ำปรึกษาหรือเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหา
การพัฒนาวิชาชีพ
๑๓. ให้ ค� ำ แนะน� ำ หรื อ เสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ
และประกาศต่างๆ
๑๔. ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อ
กระท�ำการใดๆ อันอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของ
คุรุสภา
๑๕. ด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของคุรุสภา ข้อบังคับของ
คุรุสภาตาม (๑๑) นั้น ต้องได้รับความเห็น
ชอบจากรัฐมนตรี และเมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและให้ใช้บังคับได้
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คุรสุ ภา บริหารงานโดยองค์คณะบุคคล มีคณะกรรมการ
คุรุสภา จ�ำนวน ๓๙ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
คุรุสภา ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง กรรมการโดยต�ำแหน่ง
๘ คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๗ คน กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์
หรือการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ๓ คน และเอกชน
๑ คน และกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑๙ คน โดยมีเลขาธิการคุรุสภาเป็นเลขานุการ
นอกจากคณะกรรมการคุรุสภาแล้วยังมี คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ ซึง่ ได้รบั มอบอ�ำนาจในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีจ�ำนวน ๑๗ คน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา กรรมการโดยต�ำแหน่ง
๓ คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ คน กรรมการจากคณาจารย์
ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ทัง้ ของรัฐและ
เอกชน ๒ คน และกรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๖ คน โดยมีเลขาธิการคุรุสภาเป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยมีสำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานของคุรุสภา กิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย
และจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอต่อคุรุสภา โดยมีเลขาธิการ
คุรุสภาบริหารกิจการของคุรุสภา
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ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

จากการจั ด ตั้ ง คุ รุ ส ภา ตาม
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๔๘๘ และบริหารงานโดยคณะกรรมการ
อ�ำนวยการคุรสุ ภา นัน้ เมือ่ คุรสุ ภาได้แต่งตัง้
คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภาชุดแรก
เพื่อท�ำหน้าที่บริหารงานของคุรุสภา
โดยสมบูรณ์ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว
สิง่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินงานต่อไป คือ แต่งตัง้
เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านตามมติ ข อง
คณะกรรมการอ� ำ นวยการคุ รุ ส ภา
ซึง่ ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตคิ รู
พุทธศักราช ๒๔๘๘ ก�ำหนด “ให้คณะ
กรรมการอ�ำนวยการคุรุสภา แต่งตั้ง
เลขาธิการคุรุสภาและเจ้าหน้าที่อื่น
ตามสมควร” ดังนัน้ คณะกรรมการอ�ำนวยการ
คุรสุ ภา จึงมีมติแต่งตัง้ ข้าราชการประจ�ำ
ของกระทรวงศึกษาธิการมารักษาการ
ในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และ
หัวหน้าแผนกต่างๆ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั งิ าน โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการ ประธานกรรมการอ�ำนวยการ
คุรุสภาได้ลงนามแต่งตั้งข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงานของ
คุรสุ ภาชุดแรก จ�ำนวน ๙ คน ตัง้ แต่วนั ที่
๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ประกอบด้วย
๑. พระยาจินดารักษ์ (อธิบดีกรม
พลศึกษา) รักษาการในต�ำแหน่งเลขาธิการ
คุรุสภา
๒. นายบุญช่วย สมพงษ์ (หัวหน้า
กองศึกษาผู้ใหญ่) รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยเลขาธิการคุรุสภา

ขณะเดียวกันประธานกรรมการ
อ�ำนวยการคุรสุ ภา ก็ได้มคี �ำสัง่ แต่งตัง้ ให้
ศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอ�ำเภอ
เป็นเจ้าหน้าทีค่ รุ สุ ภาประจ�ำจังหวัดและ
เจ้าหน้าทีค่ รุ สุ ภาประจ�ำอ�ำเภอตามล�ำดับ
โดยมีส�ำนักงานอยู่ที่แผนกศึกษาธิการ
จังหวัดและแผนกศึกษาธิการอ�ำเภอ

• การประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภาซึง่ เดิมมีการประชุมทุกวันพุธ สัปดาห์
ที่ ๒ และ ๔ ของทุกเดือน

๓. นายวิญญาต ปุตระเศรณี (หัวหน้ากองกลาง ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวง) รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกสารบรรณ
๔. นายบุรนิ ทร์ สิมพะสิก (หัวหน้ากองโรงเรียนประชาบาล)
รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกทะเบียน
๕. หลวงคุรนุ ติ พิ ศิ าล (ข้าหลวงตรวจการศึกษา) รักษาการ
ในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกรักษาผลประโยชน์ของครู
๖. หลวงบริหารสิกขกิจ (ข้าหลวงตรวจการศึกษา) รักษาการ
ในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกช่วยเหลืออุปการะครูและครอบครัว
๗. นายบุญช่วย สมพงษ์ รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้า
แผนกส่งเสริมความรู้
๘. นายอภัย จันทวิมล (หัวหน้ากองโรงเรียนราษฎร์)
รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกข้าราชการครู
๙. ขุนทรงวรวิทย์ รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกคลัง

การก�ำหนดวันสถาปนาส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา นั้น ก�ำหนดขึ้นโดย
ยึดวันที่มีค�ำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อ
เริ่มปฏิบัติงานของส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภา เมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
ซึง่ ท�ำให้เกิดส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ขึ้นอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่บัดนั้น จึงได้ถือ
เอาวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น
วันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
แม้ว่าคุรุสภาจะปรับเปลี่ยนมาเป็น
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใน
ปั จ จุ บั น แม้ ว ่ า ภารกิ จ หน้ า ที่ ข อง
ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาจะมี
การปรับเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็ตาม
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ก็ยังคง
ยึดวันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน
คล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และใน
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ นี้ เป็นวัน
ครบรอบ ๖๙ ปี การสถาปนาส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
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หน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ตามมาตรา ๓๔ ตามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภามีหน้าที่ ดังนี้
๑. รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของคุรุสภา
ซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� หนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ำกับ ดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ
๒. ประสานและด�ำเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภา
มอบหมาย
๓. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับการด�ำเนินงานเสนอ
ต่อคุรุสภา
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ก�ำหนด
ให้เลขาธิการคุรุสภารับผิดชอบบริหารกิจการของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา รวมทั้งด�ำเนินการตามทีป่ ระธานกรรมการ
คุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภา ประธานกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มอบหมาย
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. บริหารกิจการของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของคุรสุ ภา ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อก�ำหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการคุรสุ ภา
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และผู้บังคับบัญชา พนักงานเจ้าหน้าที่
ทุกต�ำแหน่ง เว้นแต่หน่วยตรวจสอบภายใน
ให้ขนึ้ ตรงต่อประธานกรรมการคุรสุ ภาตาม
ระเบียบทีค่ ณะกรรมการคุรสุ ภาก�ำหนด
๒. ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
๓. ควบคุมดูแลทรัพย์สนิ ของคุรสุ ภา
๔. เสนอรายงานประจ�ำปีเกีย่ วกับ
ผลการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา รวมทัง้ รายงานการเงิน
และบัญชี ตลอดจนเสนอแผนด�ำเนินงาน
แผนการเงิน และงบประมาณของปีตอ่ ไป
ต่อคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณา
๕. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงกิจการและการด�ำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของคุรุสภาต่อคณะกรรมการคุรุสภา
ในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาปัจจุบัน แบ่งส่วนงาน
ออกเป็น ๙ ส�ำนัก และ ๑ หน่วยตรวจ
สอบภายใน

าถ
รง
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กลุม พัฒนา
ระบบงาน

กลุม ทดสอบ
ความรูใ นการ
ประกอบวิชาชีพ

กลุม บริการผูข อ
ประกอบวิชาชีพ

กลุม รับรองความรู
และความชํานาญ
ในการประกอบ
วิชาชีพ

กลุม วิจยั ติดตาม
และประเมินผล

กลุม ทะเบียน
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

กลุม ออก
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

กลุม บริหารทัว่ ไป
ทางการทะเบียน

กลุม มาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ

กลุม แผนและ
งบประมาณ

สํานักทะเบียน
และใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

สํานักมาตรฐาน
วิชาชีพ

สํานักนโยบาย
และแผน

กลุม นิตกิ าร

กลุม อุทธรณ

กลุม บริหาร
งานกลาง

กลุม กํากับดูแล
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

กลุม สวัสดิการ

กลุม การพัสดุและ
อาคารสถานที่
กลุม บริหาร
งานบุคคล

กลุม การบัญชี

กลุม การเงิน

กลุม การประชุม

กลุม เลขานุการ
และกิจการพิเศษ

สํานัก
อํานวยการ

สํานักจรรยาบรรณ
วิชาชีพและนิตกิ าร

กลุม
วิเทศสัมพันธ

กลุม สงเสริม
จรรยาบรรณ

กลุม พัฒนาการ
ประกอบวิชาชีพ

สํานักพัฒนาและ
สงเสริมวิชาชีพ

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ประธานกรรมการคุรุสภา

คณะกรรมการคุรุสภา

กลุม มูลนิธิ
และกองทุน

กลุม เชิดชูเกียรติ
ผูป ระกอบวิชาชีพ

กลุม ยกยอง
วิชาชีพ

กลุม
ประชาสัมพันธ

กลุม วิทยบริการ
และวารสาร

กลุม เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสือ่ สาร

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถาบันเจาพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี

หนวยตรวจสอบภายใน

สํานักยกยอง
เชิดชูเกียรติวชิ าชีพ

โครงสร้างส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กลุม พัฒนา
เครือขาย
องคกรวิชาชีพ

กลุม สงเสริมคุรสุ ภา
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

กลุม บริหารทัว่ ไป

สํานักพัฒนาคุรสุ ภา
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

นโยบายในการขับเคลื่อน
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
และยกระดับขีดความสามารถบุคลากรของ
คุรสุ ภาให้มคี วามเป็นสากล สามารถรองรับ
การด�ำเนินงานตามภารกิจของสภาวิชาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๙ แนวทางการด�ำเนินงาน
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ประกอบด้วย

คณะผู้บริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกอบด้วย
เลขาธิการคุรุสภา รองเลขาธิการคุรุสภา และที่ปรึกษาของ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา มีความมุง่ มัน่ ในการสนองต่อนโยบาย
รัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
คณะกรรมการคุ รุ ส ภา นโยบายคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ ในการขับเคลื่อนภารกิจของคุรุสภา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยได้ก�ำหนด
นโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานเพือ่ ขับเคลือ่ นภารกิจของคุรสุ ภา
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล และ
หลักการมีสว่ นร่วม มาใช้เป็นแนวทางโดยก�ำหนด ๓ นโยบาย และ
๑๙ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการด�ำเนินงาน ดังนี้

๓ นโยบายขับเคลื่อน ประกอบด้วย

นโยบายที่ ๑ เร่งขับเคลื่อนภารกิจของคุรุสภา ตาม
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบายการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาการศึกษาชาติในระดับอาเซียนและสากล
นโยบายที่ ๒ มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยผลิต หน่วยใช้ หน่วยควบคุม และ
ภาคสังคม ให้มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพ
นโยบายที่ ๓ เร่งพัฒนาคุรุสภาให้เป็นองค์การสมัยใหม่
ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อสร้างขวัญ ก�ำลังใจ
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๑) เร่งด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพ
ครูอย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพสอดรับ
กับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ตาม
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลในเรื่อง
การปฏิรูป ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงอย่างแท้จริง
๒) เร่งด�ำเนินการตามภารกิจของ
คุรุสภาที่สอดรับกับนโยบายการศึกษา
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายคณะกรรมการคุรสุ ภา และนโยบาย
คณะกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ ใน
การก�ำกับ ติดตาม การรับรองปริญญา
ทางการศึกษา ประสานความร่วมมือกับ
สถาบันผลิตครู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิรูปการผลิตครูให้มีคุณภาพ
สอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
แก้ปญั หาการขาดแคลนครู ในสาขาวิชาเฉพาะ
๓) เร่งพัฒนาหลักเกณฑ์การออก
และต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาของทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ
ให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เชือ่ มโยงกับระบบพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และ
ปรับรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พกพาให้เป็นแบบบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart
card) รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียนในการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสากล

๔) สร้างความตระหนักและปลูกฝังเจตคติที่ดีในการ
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งรัดการด�ำเนินการพิจารณา
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการอุทธรณ์
ค�ำวินิจฉัยชี้ขาดให้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
๕) พัฒนาศูนย์วิทยบริการด้านวิชาชีพทางการศึกษา
ในรูปแบบห้องสมุดเสมือนจริง (Virtual Library) เพื่อเป็น
แหล่งค้นคว้าด้านวิชาการและวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในระดับอาเซียนและสากล
๖) เร่ ง พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การสถาบั น เจ้ า พระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี ให้สามารถรองรับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ อย่างเป็นระบบ
๗) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผล
การพัฒนาวิชาชีพและได้รับการยกย่องในระดับชาติ มีโอกาส
ในการน�ำเสนอผลงานในเวทีอาเซียนและนานาชาติ
๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ได้รับโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพในระดับอาเซียนและนานาชาติ
๙) สร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพจากหน่วยผลิต หน่วยใช้
หน่วยควบคุม สถานศึกษา ภาคสังคม และผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ในการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑๐) สร้างแกนน�ำในการพัฒนาวิชาชีพจากผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
๑๑) กระจายการบริหารจัดการของส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภาไปสู่ภูมิภาค โดยการจัดตั้งคุรุสภาจังหวัด ๗๗ จังหวัด โดย
มีศนู ย์ประสานงานระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา เพือ่
การให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามภารกิจของ
คุรุสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๒) สร้างช่องทางพิเศษให้กับสังคมในการร้องเรียน
การประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษาแก่คุรุสภา
๑๓) ยกระดับการสื่อสาร มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์
โดยตรงถึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (Direct Public
Relations) ด้วยช่องทางการสื่อที่ทันสมัย จัดท�ำวารสาร จุลสาร
วิชาชีพ ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร กิจกรรม หรือเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการและการให้บริการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา สร้างคลังข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ

เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
และนานาชาติ
๑๕) พัฒนาระบบบริหารงานส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การมีสว่ นร่วม การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๑๖) พัฒนาบุคลากรของสภาวิชาชีพ
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา และสังคม
๑๗) พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร
ที่สอดคล้องกับภารกิจของคุรุสภา โดย
เน้นเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
(Career Path) อย่างเป็นธรรม
๑๘) จัดตัง้ กองทุนสวัสดิการบ�ำนาญ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ยกระดับสวัสดิการ และ
สิทธิประโยชน์เกื้อกูล เพื่อเสริมสร้างขวัญ
ก�ำลังใจ ให้เหมาะสมกับการด�ำรงชีพก่อน
และหลังเกษียณอย่างมีศักดิ์ศรี
๑๙) ประสานความร่ ว มมื อ จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสัวสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในการจัดกิจกรมเพือ่ พัฒนาวิชาชีพ
และคุณภาพฃีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ร่วมทัง้ การจัดสร้างรูปเคารพ
องค์พระพฤหัสบดี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔ ๑๖

๑๕

๑๗

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

พระยาจินดารักษ์
(รักษาการ)
หลวงบริหารสิกขกิจ
นายประเวศ จันทนยิ่งยง
นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายเยื้อ วิชัยดิษฐ
นายจรัส มหาวัจน์
นายจ�ำลอง เวศอุไร
นายจรูญ มิลินทร์
นายส�ำเริง นิลประดิษฐ์
นายโกวิท สุรัสวดี
นายปรีดา บุญเพลิง
นายยุทธชัย อุตมา
ดร.จักรพรรดิ วะทา
นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
(รักษาการ)
ดร.องค์กร อมรสิรินันท์
นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยกย่อง
เชิดชูเกียรติวิชาชีพ (รักษาการ)
ดร.อ�ำนาจ สุนทรธรรม
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๒ มีนาคม ๒๔๘๘

-

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘
๕ ตุลาคม ๒๕๐๔
๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐
๘ มกราคม ๒๕๑๓
๘ มกราคม ๒๕๑๙
๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๕
๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑
๑ มีนาคม ๒๕๓๕
๑๒ มกราคม ๒๕๓๘
๑๒ มกราคม ๒๕๔๒
๗ ตุลาคม ๒๕๔๕
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑

-

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
๑ เมษายน ๒๕๑๐
๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
๗ มกราคม ๒๕๑๙
๑ สิงหาคม ๒๕๒๕
๒๔ เมษายน ๒๕๓๑
๑ มีนาคม ๒๕๓๕
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
๑๑ มกราคม ๒๕๔๒
๗ ตุลาคม ๒๕๔๕
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

-

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

-

ปัจจุบัน

รายนามรองเลขาธิการคุรุสภา
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๙.๑

๑๐

๑๐.๑

๑๑

๑๑.๑

๑๒

๑๒.๑

๑๓

๑๓.๑

๑๔

๑๔.๑

๑๔.๒

๑๕

๑๕.๑

๑๕.๒

๑๕.๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นายวิญญาต ปุตระเศรณี
นายเยื้อ วิชัยดิษฐ
นายจรัส มหาวัจน์
นายกมล ประสิทธิสา
ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์
นายทินกร ปรีชพันธุ์
นายประยูร ธีระพงษ์
นายถนอม ทัฬหพงศ์
ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น
นายโกวิท สุรัสวดี
นายสมพงษ์ พละสูรย์
นายสมชาย วงศ์เวช
ดร.จักรพรรดิ วะทา
นายสมศักดิ์ ฮดโท
นายบ�ำเรอ ภานุวงศ์
นายรังสันต์ ศรีพุทธิรัตน์
ดร.องค์กร อมรสิรินันท์
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
นายณรงค์ฤทธิ์ มะลิวัลย์
นายศรายุทธ เจริญผล
นายสุรินทร์ อินทรักษา
นายสนอง ทาหอม
ดร.ส�ำเริง กุจิรพันธ์
นายสุรินทร์ อินทรักษา
นายก๊ก ดอนส�ำราญ

๑๐ มกราคม ๒๕๐๑
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗
๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑
๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๔
๒ ตุลาคม ๒๕๑๘
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๒
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๕
๙ สิงหาคม ๒๕๒๗
๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๙
๑ มีนาคม ๒๕๓๒
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓
๗ กรกฏาคม ๒๕๓๕
๑๒ มกราคม ๒๕๔๒
๑๒ มกราคม ๒๕๔๒
๑๒ มกราคม ๒๕๔๖
๑๒ มกราคม ๒๕๔๖
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

-

๑๒ มกราคม ๒๕๐๗
๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐
๘ มกราคม ๒๕๑๓
๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๘
๒ ตุลาคม ๒๕๒๒
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๖
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๙
๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๓
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
๑๑ มกราคม ๒๕๔๒
๑๑ มกราคม ๒๕๔๒
๑๑ มกราคม ๒๕๔๖
๑๑ มกราคม ๒๕๔๖
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

023

ความเห็น มุมมอง แนวคิด
ต่อส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
คณะกรรมคุรุสภา

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ประธานกรรมการคุรุสภา

024 ครบรอบ ๖๙ ปี ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

กรรมการโดยต�าแหน่ง
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
เลขาธิการสภาการศึกษา

µŒÍ§Ã‹ÇÁÁ×Í¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õàè ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§·Ñ§é ã¹
áÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÃÙä·Â
ãËŒ·¹
Ñ µ‹Í¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§
à¾×Íè Â¡ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางศิริพร กิจเกื้อกูล

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายภาสวัฒก์ รอดค�าดี

หัวหน้าส�าบุนักญงานคณะกรรมการ
มี เวชกุล
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

025

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเจริญ ไชยสมคุณ
นายวรศักดิ์ แก่นมีผล

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

นายสุกิจ เดชโภชน์

ดร.นิวัตร นาคะเวช
นายธีบุรญะพัมีนธ์เวชกุ
พุทลธิสวัสดิ์

026 ครบรอบ ๖๙ ปี ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

กรรมการจากผู้ด�ารงต�าแหน่งคณะบดีคณะครุศาสตร์
หรือศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา

ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร

รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

027

กรรมการจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

นายเสวก วันรักชาติ
นายชยพล จันทร์เกิดทรัพย์

นายวินัย แบนสุภา

นายไพฑูร สีสง่า

นายสุนทร ประเสริฐรัตน์

นายวัฒนา ไตรยราช
นายบุ
มี เวชกุ
บุญมีญเวชกุ
ลล

028 ครบรอบ ๖๙ ปี ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

กรรมการจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา

นายพงษ์ศักดิ์ ธีระวรรณสาร

นายเสรี แสงทองเขียว
นายโอภาศ กลับแป้น

นายสมเกียรติ เจริญฉิม

ดร.สุวิทย์ มูลค�า

029

กรรมการจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

นายเพิ่มสิน เฉยศิริ

ดร.รัชนี ชังชู

นายณรงค์ โภชนจันทร์
นายวิรัช จันทร์เกิด

นายธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์

030 ครบรอบ ๖๙ ปี ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

นายสมศักดิ์ บุญทิม

ความเห็น มุมมอง แนวคิด
ต่อส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

031

กรรมการโดยต�าแหน่ง
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางศิริพร กิจเกื้อกูล

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนุสรณ์ ไทยเดชา
¤ØÃÊØ ÀÒà»š¹Í§¤¡Ã·ÕÊè ¹ÑºÊ¹Ø¹¼Ù»Œ ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ
áÅÐ¼Ù»Œ ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹ÒáÅÐ´ŒÒ¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÁÒà»š¹àÇÅÒ¹Ò¹
»˜¨¨Øº¹
Ñ ¤ØÃÊØ ÀÒà»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õ¡è Òí ¡Ñº´ÙáÅ¡ÒÃÍÍ¡µ‹ÍãºÍ¹ØÞÒµ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ ¼ÙºŒ ÃÔËÒÃ
·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ãËŒà»š¹ä»µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾
áÅÐ¨ÃÃÂÒºÃÃ³à¾×Íè Â¡ÃÐ´ÑºÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ
ãËŒà»š¹ÇÔªÒªÕ¾ªÑ¹
é ÊÙ§ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§

นายภูมิมินทร์ อินทร์สุข

ดร.วสันต์ นาวเหนียว
คุรสุ ภาตองเปนสถาบันทีร่ กั ษามาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้ สงเสริม
ใหผทู ไี่ ดรบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
มีความกาวหนาในวิชาชีพ
อยางจริงจัง

032 ครบรอบ ๖๙ ปี ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

นายเอกศักดิ์ คงตระกูล

กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา
รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
ผศ.ดร.ประเสิรฐ ลิ้มสุขวัฒน์

กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ
นายวิทยา ศรีวิพัฒน์
นางชโรม มานวกุล

นายบุญสุ่ม อินทองงาม
ดร.วรายุทธ์ พัฒนาศิริรักษ์

ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก

033

ผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

นายเกษม กลั่นยิ่ง

ดร.ดิเรก พรสีมา

ที่ปรึกษาของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

ดร.อ�านาจ สุนทรธรรม
เลขาธิการคุรุสภา

ที่ปรีกษาของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ด้านพัฒนาวิชาชีพ
อนุสนธิจากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมอยางรวดเร็ว คุรสุ ภา จําเปน
ตองปรับกระบวนทัศน ใหม ในการทํางานดังนี้
คือ จากไมมี สูม ี จากเล็กสูใ หญ จากสําเร็จไปสู
ความสําเร็จทีย่ งิ่ ใหญตอ ไป

ดร.ส�าเริง กุจิรพันธ์
รองเลขาธิการคุรุสภา

เปนองคกรวิชาชีพชัน้ นํา
บุคลากรมีสมรรถนะ มุง เนนการมีสว นรวม
พัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพเปนเลิศ
สงเสริมมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพสูส ากล

นายสุรินทร์ อินทรักษา
รองเลขาธิการคุรุสภา

¤ØÃÊØ ÀÒ ¤×Í ¤ÇÒÁËÇÑ§¢Í§ÁÇÅ»ÃÐªÒ
ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔªÒªÕ¾¢Í§¼Ù»Œ ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à¾×Íè ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÂÒÇª¹ãËŒà»š¹
¾ÅàÁ×Í§·ÕÁè ¤Õ ³
Ø ÀÒ¾¢Í§»ÃÐà·È
áÅÐÊÑ§¤ÁâÅ¡

034 ครบรอบ ๖๙ ปี ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

นายกก ดอนส�าราญ
รองเลขาธิการคุรุสภา

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคุรุสภา แผนปฏิบัติการ และแผนงานโครงการ การจัดทําข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหาการพัฒนาวิชาชีพ การประกอบวิชาชีพ หรือ การออกกฎกระทรวง ระเบียบ
และประกาศต่าง ๆ การจัดตั้ง จัดสรร และบริหารงบประมาณ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน การ
จัดทํารายงานประจําปีเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาระบบงาน การพัฒนาโครงสร้างของคุ
รุสภา and
และการประเมิ
นผลการปฏิ
บัติงาน
Policy
Planning
Bureau
ของคุรุสภา

ส�ำนักนโยบายและแผน

สํานักนโยบายและแผน

กลุ่ม
แผนและงบประมาณ

กลุ่ม
วิจัย ติดตามและประเมินผล

กลุ่ม
พัฒนาระบบงาน

งานนโยบาย

งานพัฒนาองค์ความรู้

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานแผน

งานติดตามและประเมินผล

งานพัฒนาสํานักงานเป็นองค์กรประสิทธิภาพ

งานงบประมาณ

งานจัดทํารายงานประจําปี

งานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
หน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

๑. ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
๑.๑ งานบริหารยุทธศาสตร์คุรุสภา
จงคณะกรรมาธิ
การวิสามัญ
ส�ำนักนโยบายและแผน
แ่ ละความรั
บผิดชอบเกีย่ วกับ ายประจํ- าชีปี้แงบประมาณ
๑) จัดทําจุดมีเน้หนน้ยุาททีธศาสตร์
และนโยบายงบประมาณรายจ่
พ.ศ. ๒๕๕๗
จ ารณาศึ
ก ษาร่ า งพระราชบั
การก�แผนปฏิ
ำหนดนโยบายและแผนพั
ฒนาวิพ.ศ.
ชาชี๒๕๕๗
พ การจั
แผน กพิารคุ
บัติราชการประจําปีงบประมาณ
ของสํดาท�
นักำงานเลขาธิ
รุสภา และแผนการปฏิ
บัติงานและ ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์
ของคุ
รุสภา แผนปฏิ
าร และแผนงานโครงการ
แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจํบาปีัตงิกบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาผู้แทนราษฎร วันที่ ๒๔
การจัดท�ำข้อเสนอต่อ๒)คณะรั
มนตรีหดรืสรรงบประมาณประจํ
อรัฐมนตรี เกีย่ วกับานโยบาย
ดําเนินฐการขอจั
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
หรือปัญหาการพัฒนาวิช- าชี
พ การประกอบวิชาชีพ หรือ การออก มิถุนายน ๒๕๕๖
ชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
- ชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศต่างๆ การจัดตั้ง จัดสรร และ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาผู้แทนราษฎร วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
บริหารงบประมาณ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด�ำเนินงาน พิ จ ารณาศึ ก ษาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
- ชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วุฒิสภา วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เสนอคณะรัฐมนตรี ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัย ๒๕๕๗ วุฒสิ ภา วันที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
- ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
- ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการด้าน
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาระบบงาน การพัฒนา
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

โครงสร้างของคุรสุ ภา และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคุรสุ ภา การศึกษาในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
๑. ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑.๑ งานบริหารยุทธศาสตร์คุรุสภา
๓ ) จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร ่ ว ม กั บ
๑) จัดท�ำจุดเน้นยุทธศาสตร์และนโยบายงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนปฏิบัติราชการประจ�ำ คณะกรรมาธิ ก ารด้ า นการศึ ก ษา กั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้บริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่
และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�ำ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา เพื่อให้ข้อมูลการด�ำเนินงานของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๒) ด�ำเนินการขอจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และการขอ
จัดสรรงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
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๔) ประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้ การปรับปรุงแผน
ปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวง
ศึกษาธิการ, แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘, จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร), การเตรียมการจัดท�ำ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกระทรวง
ศึกษาธิการ, การจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ
และแผนปฏิบตั กิ ารเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ เพือ่ เป็นกรอบ
การจัดสรรปี ๒๕๕๗, งบลงทุนประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของกระทรวงศึกษาธิการ, แผนยุทธศาสตร์ประเทศ และการจัดท�ำ
งบประมาณ ๒๕๕๗, แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวง
ศึกษาธิการ, คณะกรรมการด�ำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ,
การขับเคลื่อนนโยบายปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน และการรับฟัง
ค�ำชีแ้ จงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ไปพลางก่อน ของส�ำนักงบประมาณ
๕) จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นวิชาชีพและองค์กร
วิชาชีพสู่อาเซียนและนานาชาติ เพื่อจัดท�ำ (ร่าง) แนวทางการ
ขับเคลื่อนวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพสู่อาเซียนและนานาชาติ
ของคุรุสภา
๖) จัดคุรุเสวนา ครั้งที่ ๑ เรื่อง บทบาทของคุรุสภาในการ
พัฒนาวิชาชีพครู ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม
ไทยาจารย์ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมีศาสตราจารย์
ดร.บุญเสริม วีสกุล อธิการบดี กิตติคณ
ุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,

036 ครบรอบ ๖๙ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ราชบัณฑิต, รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง
สุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการการ
อุดมศึกษา, ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ
ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,
คุณเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ บรรณาธิการ
อาวุโส บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และ
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธาน
กรรมการคุรุสภา เป็นผู้น�ำเสวนา มีผู้เข้า
ร่วมเสวนา ประกอบด้วยคณะกรรมการ
คุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ผูบ้ ริหารส�ำนักงาน และผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จ�ำนวน ๗๐ คน
๑.๒ งานจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย
จัดท�ำข้อเสนอการพัฒนาวิชาชีพ
ของคุรสุ ภา พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อนายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสงานวันครูที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๖ ตามมาตรา ๙ (๑๐) (๑๒) และ
(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และรวบรวม
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ การพัฒนาวิชาชีพ
ประกอบด้วย ข้อเสนอจ�ำนวน ๓ ด้าน คือ
การพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพคนไทย

๑.๓ งานติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
๑) ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณของส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ผ่านระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานการติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ต่อผู้บริหารส�ำนักงาน และคณะกรรมการคุรุสภา
๒) จัดท�ำรายงานการประเมินผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ดังนี้
- รายงานการประเมินผล “งานประกาศเกียรติคณ
ุ ครูอาวุโส”
เนือ่ งในพิธพี ระราชทานเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจ�ำปี
๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรดา
- รายงานการประเมินผลการจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๖
ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๓) จัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕ ส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา เพื่อเผยแพร่ผลการด�ำเนินงาน ในรอบปีไปยังหน่วยงาน
ทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๒,๕๐๐ เล่ม
๔) รายงานผลการด�ำเนินงานเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน ๑๑ ครั้ง ดังนี้ รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน
แผนงาน/โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕,
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและผลการใช้ จ ่ า ยงบประมาณ
(สงป.๓๐๑), รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรี, รายงานผลการด�ำเนินงานของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะรัฐมนตรี
ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีทสี่ อง และรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการส�ำคัญของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ�ำปี ๒๕๕๖
๕) ประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้ การจัดท�ำแผน
ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการส�ำคัญของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๖, การจัดท�ำรายงาน
ผลการด�ำเนินงานโครงการส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ และการเตรียมให้ข้อมูล ในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็น
พิเศษ
๑.๔ งานประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
๑) การประชุมปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การจัดท�ำตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน
เรื่อง การก�ำหนดตัวชี้วัดของ คุรุสภา ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม

๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา โดยมี ดร.ณัฐวัฒน์
นิปกากร ผู้อ�ำนวยการสถาบันฝึกอบรม
ETI (Excellence Training Institution)
เป็นวิทยากร เป็นการประชุมแบบรับฟัง
การบรรยายและปฏิบัติ ในเรื่องความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์
การติดตามประเมินผล การควบคุมกลยุทธ์
ตัวชีว้ ดั การน�ำตัวชีว้ ดั ไปใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุมกลยุทธ์ การทบทวนและก�ำหนด
ตัวชี้วัดระดับองค์กร การน�ำเสนอและ
วิพากษ์เรื่องตัวชี้วัดระดับองค์กร
๒) ด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจ�ำนวน ๑๕
ตัวชี้วัด ซึ่งส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เป็นหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะ ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และมติ
คณะรัฐมนตรี ก�ำหนดให้ต้องประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน และรายงานผลการประเมินต่อ
ก.พ.ร. ภายใน ๓ เดือน หลังสิน้ ปีงบประมาณ
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โดยมีผู้ประเมินอิสระจากภายนอกเป็น ผู้ประเมิน คือ สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
๑.๕ งานพัฒนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นองค์กร
ประสิทธิภาพ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Pubic Sector Management Quality Award
: PMQA) เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาส�ำนักงาน
ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
๑) ประชุมปฏิบัติการจัดท�ำร่างข้อบังคับของคุรุสภา และ
แนวทางการพัฒนาระบบงานให้มปี ระสิทธิภาพตามบทบาทหน้าทีข่ อง
คุรสุ ภา ในวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมไทยาจารย์
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๒) ส่งเสริมค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรตามโอกาสในการ
ปรับปรุง (OFI) โดยจัดอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการ
ด�ำเนินงานด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เรื่อง
แค่ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน มี ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา เป็นวิทยากร
ในวันที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม หอประชุม
คุรุสภา มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๑๕๐ คน
๓) จัดประชุมปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาการบริหาร
ระบบงาน (Work System) และการบริหารกระบวนการเชิงกลยุทธ์
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(Work Process) ให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน ๒ รุน่
๑๑๕ คน ในวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๖ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมการประชุมได้ความรู้
ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ทางการพั ฒ นา
การบริหารระบบงาน (Work System)
และการบริหารกระบวนการเชิงกลยุทธ์
(Work Process) มีสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ เป็นวิทยากร
๑.๖ งานพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
๑) ประชุมคณะอนุกรรมการวิจยั และ
พัฒนาการประกอบวิชาชีพ เพือ่ จัดท�ำข้อมูล
ประกอบการจัดท�ำร่างแผนยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยของคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๖๑ และข้อก�ำหนดลักษณะและเงือ่ นไข
การวิจัย (TOR) จ�ำนวน ๓ เรื่อง (๑) การ
ประเมินผลการด�ำเนินงานของคุรสุ ภา ตาม
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ (๒) สภาพและปัญหา
การผลิต การพัฒนา และการใช้ครู และ

(๓) แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการสอนของครูการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒) จัดพิมพ์รายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ จ�ำนวน
๒ เรื่อง คือ (๑) รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน ๕๐๐ เล่ม และ (๒) การ
พัฒนารูปแบบการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพือ่ การประกอบ
วิชาชีพ โดย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ�ำนวน ๕๐๐ เล่ม
๓) จัดประชุมน�ำเสนอผลการวิจยั ทางการศึกษาของคุรสุ ภา
ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ในวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องแคทลียา ๒ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพมหานคร โดยก�ำหนดให้มีการน�ำเสนอผล
การวิจยั จ�ำนวน ๒ เรือ่ ง คือ “การพัฒนารูปแบบการรับรองปริญญา
ทางการศึกษาเพือ่ การประกอบวิชาชีพ” และ “รูปแบบการส่งเสริม
และการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัยของคุรุสภา
๑.๗ งานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
๑) ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร
หน่วยงานของรัฐทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะ จ�ำนวน ๖ ครัง้
โดยมีการประชุมทุก ๒ เดือน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕, ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๕๖, ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖,
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.)
๒) ร่วมจัดงานการประชุมทางวิชาการประจ�ำปี ครั้งที่ ๑
เรื่อง ร่วมสร้างเด็กพันธุ์ใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย วันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อุทยานบ้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๒) เข้าร่วมการจัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์หน่วยงาน
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๒. แนวทางการด�ำเนินงานในปี ๒๕๕๗
ส�ำนักนโยบายและแผน มุ่งเน้นในการน�ำนโยบายของ
คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ
คณะผู้บริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญในการ
จัดท�ำค�ำขอและการจัดสรรงบประมาณ
ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่
ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย
ให้ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสามารถ
ขับเคลื่อนงาน/โครงการตามพันธกิจต่างๆ
ได้แก่ ก�ำหนด ก�ำกับ ดูแลมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา ออกและต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน
การวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพทางการ
ศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและผดุง
เกียรติวชิ าชีพและผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้
เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มี
การติดตามผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาและรายงานอย่างเป็น
ระบบ การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
ให้สามารถรองรับบริบทการด�ำเนินงานที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคุรุสภาอย่างต่อเนื่อง
๓. แนวทางการพัฒนางานของ
ส�ำนักนโยบายและแผนและส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
ส�ำนักนโยบายและแผน ได้มีการ
เตรียมการเพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาวิชาชีพ
ของคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากแผนพัฒนาวิชาชีพ
ของคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ก�ำลังจะ
สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ การจัดท�ำแผน
พัฒนาวิชาชีพดังกล่าวจะมีทศิ ทางทีช่ ดั เจน
ขึ้นในการเชื่อมโยงระบบพัฒนาวิชาชีพ
ให้มีเอกภาพสนองตอบต่อความต้องการ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึง่ เป็น
ผู้รับบริการและความคาดหวังต่อวิชาชีพ
ทางการศึกษาของสังคมต่อไป
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การบริการที่เป็นเลิศ
ส�ำนักอ�ำนวยการเป็นส่วนงาน ๑ ใน ๑๐ ส�ำนักภายใต้
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน
และอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานให้แก่ส่วนงานต่างๆ ส�ำนัก
อ�ำนวยการแบ่งภารกิจออกเป็น ๘ กลุม่ งาน ประกอบด้วย กลุม่ งานเลขานุการ
และกิจการพิเศษ กลุม่ บริหารงานกลาง กลุม่ การประชุม กลุม่ การเงิน
กลุ่มการบัญชี กลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล และกลุ่มสวัสดิการ
ที่ผ่านมาส�ำนักอ�ำนวยการ ได้ด�ำเนินการสนับสนุน
และอ�ำนวยความสะดวกตามบทบาทหน้าที่ในเรื่องส�ำคัญๆ
ให้แก่ส่วนงานและบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ดังนี้
งานสารบรรณ ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วย
สารบรรณกลาง ได้จัดให้มีระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)
เพื่อให้สามารถรับ-ส่ง ควบคุม ติดตาม
ค้นหา จัดเก็บ และสรุปผลรายงาน
ได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ถูกต้อง
เป็นระบบที่ทันสมัย การจัดอบรมเพื่อให้
ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์เกี่ยวกับการ
เขียนหนังสือราชการ รวมทั้งคอยท�ำ
หน้าทีก่ ลัน่ กรองหนังสือโดยเฉพาะหนังสือ
ภายนอกก่อนเสนอให้ผู้มีอ�ำนาจลงนาม
งานประชุม โดยทีส่ ำ� นักอ�ำนวยการ
เป็นศูนย์กลางในการจัดการประชุม
คณะกรรมการคุรสุ ภา ซึง่ เป็นคณะกรรมการ
ระดับนโยบาย และการประชุมคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ระดับบริหาร จึงจ�ำเป็นต้องจัดวางแนวทาง
การจัดการประชุมอย่างเป็นระบบ และ
ทันสมัย เริ่มตั้งแต่การเตรียมการก่อน
ประชุม การจัดการและอ�ำนวยความสะดวก
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ระหว่างประชุม และติดตามผลการด�ำเนินการภายหลังประชุม
โดยเฉพาะการจัดท�ำระเบียบวาระการประชุม ได้วางระบบ
ให้ส่วนงานต่างๆ จัดส่งวาระการประชุมผ่านระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ภายในเวลาที่ก�ำหนดเพื่อให้สามารถ
รวบรวมและจัดท�ำระเบียบวาระการประชุมส่งไปยังกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ปัจจุบันได้จัดส่งระเบียบวาระ
การประชุมให้กรรมการส่วนใหญ่โดยผ่านระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
งานคลัง ในรอบปีที่ผ่านมาได้ด�ำเนินการตรวจสอบ
กลั่นกรองการเบิกจ่ายงบประมาณให้อยู่ในกรอบตามกฎและ
ระเบียบอย่างเคร่งครัด จัดให้มีระบบบัญชีที่ทันสมัยสามารถ
รายงานฐานะการเงินของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาภายใน
เวลาอันรวดเร็ว จัดท�ำระเบียบการเบิกจ่ายให้สะดวกคล่องตัว
เหมาะสมและเป็นของคุรสุ ภาเอง โดยไม่ยดึ ติดกับระบบราชการ
เช่น ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ระเบียบเกีย่ วกับการเลีย้ งรับรอง ระเบียบเกีย่ วกับการ
ท�ำงานนอกเวลาปกติและหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ใน กทม. และปริมณฑล นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และระดมความคิด
เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายตามระเบียบภายใต้หัวข้อ

“รู้ครบเครื่อง เรื่องเบิกจ่าย” รวม ๓ ครั้ง
ในส่วนของการบริหารเงิน ได้บริหาร
เงินฝากโดยติดตามสถานการณ์ดอกเบี้ย
และด�ำเนินการคัดเลือกสถาบันการเงิน
ที่น่าเชื่อถือและให้ประโยชน์ตอบแทน
สูงสุดต่อคุรุสภา
งานพัสดุและอาคารสถานที่ ส�ำนัก
อ�ำนวยการในฐานะเป็นส่วนงานกลาง
เกี่ยวกับงานพัสดุได้จัดวางแนวทางการ
บริหารจัดการพัสดุไว้อย่างเป็นระบบ
โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบ เริ่ม
ตั้งแต่การให้เจ้าของงานก�ำหนดความ
ต้องการพัสดุ การจัดหาพัสดุ การแจกจ่าย
พัสดุ การบ�ำรุงรักษาพัสดุ จนถึงการ
จ�ำหน่ายพัสดุในส่วนของการจัดการ
เกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม
ได้ด�ำเนินการปรับปรุงอาคารหอประชุม
คุรุสภาให้ทันสมัย และมีห้องรองรับ
การปฎิบัติงานของส่วนงานต่างๆ เพิ่ม
มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา
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ความปลอดภัยโดยติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้ทั้งภายใน
และภายนอกรอบบริเวณส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตกแต่ง
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดสวยงามอยู่เสมอ
จัดให้มีระบบบริการห้องประชุมที่ทันสมัย สามารถให้บริการ
ส่วนงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้ประสาน
ความร่วมมือกับส่วนงานและผู้ประกอบการในการจัดสถานที่
ส�ำหรับจัดงานส�ำคัญๆ จนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี เช่น งานวันครู
งานวันครูโลก งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส
งานบริหารบุคคล เนือ่ งจากคนเป็นปัจจัยทางการบริหาร
ที่ส�ำคัญที่สุด ดังนั้น การบริหารงานบุคคลจึงมีความส�ำคัญเป็น
อันดับแรกของการบริหารจัดการองค์การ ในรอบปีทผี่ า่ นมา ได้
มีการด�ำเนินการสรรหาเลขาธิการคุรสุ ภาเพือ่ เข้ามาท�ำหน้าทีใ่ น
ฐานะผู้บริหารสูงสุดของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พร้อมทั้ง
สรรหารองเลขาธิการคุรสุ ภา จ�ำนวน ๔ คน เพือ่ ให้เข้ามาท�ำหน้าที่
ช่วยเลขาธิการคุรุสภาบริหารกิจการของส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภาตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมาย นอกจากนี้ ยังด�ำเนินการสรรหา
ที่ปรึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์มาช่วยให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาใน
กิจการของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ด�ำเนินการพัฒนาพนักงาน
เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา โดยการจัดฝึกอบรมภาษา
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อังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับชาว
ต่างประเทศที่มาติดต่อขอรับบริการและ
รองรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภา
ครูอาเซียน ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ในประเทศไทย
รวมทั้งเตรียมความพร้อมส�ำหรับเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
จัดประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นประจ�ำทุกปีเพื่อให้เกิดการพบปะ
แลกเปลีย่ น เรียนรูใ้ นการพัฒนาส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาร่วมกัน และเพื่อให้มี
ข้อมูลเกีย่ วกับพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภาทีท่ นั สมัย จึงได้ปรับปรุง

ทะเบียนประวัติบุคลากรเป็นประจ�ำทุกเดือน นอกจากนี้
มีการด�ำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
เลื่อนเงินเดือนและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้ทันภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
งานสวัสดิการพนักงานเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานเลขาธิการ
คุ รุ ส ภาได้ มุ ่ ง เน้ น จั ด สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับตามกฎหมายอยู่แล้วจ�ำนวน
หลายเรื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีขวัญก�ำลังใจ
มีความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
มัน่ คง ดังจะเห็นได้จากการจัดสวัสดิการกรณีสมรส ถึงแก่กรรม
คลอดบุตร เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ ประสบภัยธรรมชาติ
การประกันอุบตั เิ หตุ การจัดสวัสดิการทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยร่วมมือกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพือ่ จัดให้กยู้ มื ในอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ และ
ทีส่ ำ� คัญคือการจัดให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ เี่ กษียณอายุงานมีสทิ ธิ์
เบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนได้เป็น
กรณีพิเศษ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี การจัดให้มี
การคัดเลือกพนักงานดีเด่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ส�ำนักอ�ำนวยการเป็นหน่วยสนับสนุนให้กับส่วนงานหลัก
ได้แก่ ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ ส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ ส�ำนัก
พัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ส�ำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวชิ าชีพ และ
เป็นหน่วยสนับสนุนให้กบั ส่วนงานรองได้แก่ ส�ำนักนโยบายและ
แผน ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักพัฒนาคุรุสภาเขตพื้นที่

การศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน
ดังนัน้ ส�ำนักอ�ำนวยการต้องปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้สามารถส่งเสริม
สนับสนุน และอ�ำนวยความสะดวกแก่
งานหลัก และงานรองให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด สิ่งที่ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาคือ
การปรับปรุงระบบสารสนเทศเกีย่ วกับงาน
สนับสนุนทั้งหมด เช่น ระบบสารบรรณ
ระบบคลัง ระบบพัสดุ ระบบการประชุม
ระบบห้องประชุม ระบบบริหารงานบุคคล
ให้สอดคล้อง เชื่อมโยง ต่อเนื่อง และ
ทันสมัย เพื่อก้าวไปสู่สภาวะไร้กระดาษ
(Paperless) หรือส�ำนักงานอัตโนมัติ
(e-office) การปรับปรุงระเบียบการเงิน
การคลังที่เหมาะสมเป็นของตัวเองโดย
ไม่ยึดติดกับระบบราชการ การปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์และสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศ
จูงใจการมาท�ำงาน การปฏิรปู ระบบบริหาร
งานบุคคลของส�ำนักงานให้เกิดแรงจูงใจ
และสนองตอบต่อความเจริญก้าวหน้า
ทางต�ำแหน่งและอัตราเงินเดือนอย่างมี
เหตุผล การมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการ
สรรหาและการพัฒนาบุคลากรเป็นวาระ
พิเศษเพื่อให้ได้และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง
คนดี มีสมรรถนะรองรับภารกิจตาม
ต� ำ แหน่ ง ที่ ม อบหมายได้ เ ป็ น อย่ า งดี
รวมทั้งการปรับปรุงระบบสวัสดิการให้
บุคลากรเกิดความรู้สึกรักและผูกพัน
กับส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมี
เป้าหมายให้ส่วนงานหลักและส่วนงาน
รอง รวมทั้งบุคลากรในส่วนงานดังกล่าว
บังเกิดความพึงพอใจ และมีพลังเพียงพอที่
จะปฏิบัติภารกิจของตนเองให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งจะส่งผลส�ำเร็จต่อการ
พัฒนาคุณภาพผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา อันเป็นเป้าหมายส�ำคัญของคุรสุ ภา
และส่งผลดีตอ่ คุณภาพของเยาวชนคนไทย
และสังคมประเทศไทยในที่สุด

043

๔

ผังมโนทัศน์
เปาหมายชาติ

คุณภาพประเทศไทย

เปาหมายการศึกษา

คุณภาพเยาวชนคนไทย

เปาหมายคุรุสภา

คุณภาพผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

งานนโยบายและแผน

งานมาตรฐานวิชาชีพ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

งานคุรุสภาจังหวัด

งานพัฒนาวิชาชีพ

งานตรวจสอบภายใน

งานยกยองวิชาชีพ
งานจรรยาบรรณวิชาชีพ

สนับสนุน

สนับสนุน

งานอํานวยการ
งานเลขานุการ งานสารบรรณ งานการประชุม
งานการคลัง งานพัสดุและอาคารสถานที่
งานบริหารบุคคล งานสวัสดิการเจาหนาที่
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ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ

Professtional Standards Bureau

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเสนอแผนงานและแนวทางในการก�ำหนดและ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา การรับรองความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ การ
รับรองคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศเพื่อการประกอบวิชาชีพ
การรับรองความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพ การทดสอบ
เกี่ยวกับความรู้ในการประกอบวิชาชีพ การก�ำหนดหลักเกณฑ์
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งกลุ่มงานออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ กลุ่มรับรองความรู้และ
ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพ และกลุ่มทดสอบความรู้
ในการประกอบวิชาชีพ

งานเด่นในรอบปี ๒๕๕๖

๑. งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษา
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ก�ำหนดให้
คุรุสภามีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพทางการศึกษา ซึง่ ก�ำหนดไว้ ๓ ด้าน
คือมาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน
การปฏิบัติตน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การคัดกรองบุคคลที่จะเข้าสู่วิชาชีพ
ทางการศึ ก ษา และก� ำ กั บ ดู แ ลการ
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ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็น
ไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยคุรุสภาได้
ออกข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒
ตอนพิเศษ ๗๖ ง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ และใช้ข้อบังคับ
ดังกล่าวในการด�ำเนินการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา การรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
การรับรองคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ และการทดสอบ
ความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖
และต่อมาได้มีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และออกเป็น
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และออกประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ
๑๕๖ ง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
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๒. งานรั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนี ย บั ต ร และวุ ฒิ บั ต รเพื่ อ
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙
(๗) ก�ำหนดให้คุรุสภามีอ�ำนาจหน้าที่ใน
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ซึง่ คุรสุ ภาได้เริม่ ด�ำเนินการรับรอง
ปริญญาฯ ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพือ่ การประกอบวิชาชีพ ซึง่ ได้
ด�ำเนินการรับรองเฉพาะปริญญาตรีทางการ
ศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษา นับถึงปัจจุบัน
ให้การรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา

(หลักสูตร ๕ ปี) จ�ำนวน ๑๒๒ หลักสูตร (ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗)
ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ โดยกลุ่ม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ได้ด�ำเนินการพัฒนาเกณฑ์การ
รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพขึ้นใหม่ โดยขยายการรับรองปริญญาจากเดิม
ที่รับรองเฉพาะปริญญาตรีเป็นการรับรองปริญญาทุกระดับ
รวมถึงการก�ำหนดให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ต้องผ่านการทดสอบ
เพือ่ ขอรับใบอนุญาตประกอบกอบวิชาชีพตามทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนด
ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ วันที่
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติให้ความเห็นชอบร่างประกาศคุรสุ ภา
เรือ่ ง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพือ่
การประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งประธานกรรมการคุรุสภา

ได้ลงนามประกาศ เมือ่ วันที่ ๓๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๓. งานรับรองความรูต้ ามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๘)
ก� ำ หนดให้ คุ รุ ส ภามี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ น
การรับรองความรู้และประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ รวมทัง้ ความช�ำนาญในการประกอบ
วิชาชีพ โดยคุรุสภาได้ด�ำเนินการให้
การรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู ตามข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยการรับรอง
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อ
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐ ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต�่ำ
กว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สามารถขอ
รับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๙ มาตรฐาน ได้ ๓ วิธี ได้แก่ การเทียบโอน
การทดสอบ และการฝึกอบรม ซึง่ สามารถ
เลือกขอรับรองความรูโ้ ดยวิธใี ดวิธหี นึง่ หรือ
หลายวิธรี วมกันได้ และเมือ่ ได้รบั การรับรอง
ความรู้ครบทั้ง ๙ มาตรฐานแล้ว จะได้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งมีอายุ ๒ ปี
นับแต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน
และเมือ่ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านเกณฑ์
การรับรองประสบการณ์วิชาชีพตามที่
คุรสุ ภาก�ำหนด สามารถน�ำหลักฐานการผ่าน
การรับรองประสบการณ์วชิ าชีพมาขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้
ผลการด�ำเนินงานรับรองความรูต้ าม
มาตรฐานวิชาชีพครู
๓.๑ การเทียบโอน มีการประกาศ
ผลเทียบโอนความรูต้ ามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูไปแล้ว ๗๒ ครั้ง มีผู้ผ่านการเทียบ
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โอนความรู้ นับรวมทั้ง ๙ มาตรฐาน รวมจ�ำนวน ๖๔,๐๒๑ คน
(ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คุรุสภาได้ออกข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานวิชาชีพใหม่ คณะกรรมการคุรุสภา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
จึงได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ประสงค์ขอเทียบโอนความรู้ที่ส�ำเร็จ
การศึกษาอยูก่ อ่ นข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
มีผลใช้บังคับ คือก่อนวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้เทียบโอน
ความรู้ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และ
เห็นชอบให้ผู้ที่ศึกษาอยู่ก่อนข้อบังคับฯ มีผลใช้บังคับ ให้
เทียบโอนให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี นับจากวันส�ำเร็จการศึกษา
และไม่เห็นชอบให้เทียบโอนความรู้ส�ำหรับคุณวุฒิที่ไม่ต�่ำกว่า
ปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๓.๒ การทดสอบ ได้จัดทดสอบความรู้ให้กับผู้สมัคร
ทดสอบชาวไทยและชาวต่างประเทศไปแล้วรวมจ�ำนวน ๑๑ ครัง้
โดยจัด ณ สถานศึกษาทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์รบั เป็นศูนย์ทดสอบ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�ำนวนศูนย์ทดสอบขึ้นอยู่กับ
จ�ำนวนผู้สมัครสอบในแต่ละครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ เป็นการจัดทดสอบความรู้ ครั้งที่ ๑๑ มีผู้สมัครเข้า
รับการทดสอบความรู้ ชาวไทยจ�ำนวน ๒๖,๐๗๒ คน นับรวม
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๙ มาตรฐาน มีจำ� นวนมากถึง ๑๒๕,๕๖๗ คน
ในจ�ำนวนนี้ มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น
จ�ำนวน ๑๐,๐๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๗.๙๗ และมีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ
ความรู้ ชาวต่างประเทศ นับรวม ๔ ฉบับ
จ�ำนวน ๘๔๙ คน สอบผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น
จ�ำนวน ๒๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๓
(ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
เนื่องจากส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภาไม่สามารถด�ำเนินการทดสอบ
ความรู้ ได้มากกว่าปีละ ๑ ครั้ง ในปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ส�ำนักมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยกลุ่มทดสอบความรู้ฯ จึงได้
ท�ำการวิเคราะห์กระบวนการจัดทดสอบ
ความรูเ้ ดิมทีเ่ คยด�ำเนินการ และจัดท�ำราย
ละเอียดความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศ
การทดสอบความรู้ (e-testing) ทีส่ ามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างครบวงจรโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
เข้าช่วย ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบ

การทดสอบแบบใหม่ที่ลดการใช้กระดาษ (paperless)
และจะช่วยให้ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสามารถจัดทดสอบ
ความรู้ฯ ได้มากกว่า ๑๐ ครั้ง ในรอบ ๑ ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการพัฒนาโปรแกรมด�ำเนินการทดสอบในระบบ
ดังกล่าว
๓.๓ การฝึกอบรม เริม่ ด�ำเนินการรับรองหลักสูตรและหน่วย
ฝึกอบรมความรู้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ มีสถาบัน
อุดมศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง ทั้งสิ้น ๑๖ สถาบัน มีผู้ผ่าน
การอบรม รวมจ�ำนวน ๑๖,๖๒๙ คน (ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗) ซึง่ คณะกรรมการคุรสุ ภา ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๓
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีมติให้ยกเลิกการให้การรับรอง
หลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยให้
มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ต่อมาในปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพได้เล็งเห็นถึงปัญหาของ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาและอยู่ระหว่างการพัฒนาตนเอง
ให้มีมาตรฐานความรู้ที่คุรุสภาก�ำหนด โดยวิธีเทียบโอน หรือ
ทดสอบ แล้วแต่ยังไม่ครบ ๙ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด ๒ ปี ประกอบกับคุรสุ ภาออกข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการคุรสุ ภา ในการประชุมครัง้ ที่
๑๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงมีมติเห็นชอบให้จดั ฝึก
อบรม ๙ มาตรฐาน แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดย
ไม่มใี บอนุญาตฯและผ่านการรับรองความรูไ้ ม่ครบ ๙ มาตรฐาน
โดยเห็นชอบให้สถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรอบรมจาก
คณะกรรมการคุรสุ ภา จัดฝึกอบรม ๙ มาตรฐาน โดยใช้งบประมาณ
ที่ได้รับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ส�ำนักงานเลขาธิการ

คุรุสภาด�ำเนินการรับสมัครผูเ้ ข้าฝึกอบรม
และจัด สรรงบประมาณให้กับ สถาบัน
ทีจ่ ดั ฝึกอบรม คาดว่าจะรับสมัครเข้ารับ
การฝึกอบรมได้ในปลายเดือนมีนาคม
๒๕๕๗
๔. การรับรองคุณวุฒปิ ระกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการศึกษาทีเ่ ปิดสอนอยูก่ อ่ น
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยให้
การรับรองคุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ของผู้ขอรับรองเพื่อใช้ใน
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จ�ำนวน ๑๐๙ คน และการรับรองคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา ของผู้ขอรับรองเพื่อใช้ในการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและผูบ้ ริหารการศึกษา จ�ำนวน
๕๗ คน ซึ่งต่อมาคณะกรรมการคุรุสภา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีมติยกเลิกการให้
การรับรองคุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิต
โดยให้ผปู้ ระสงค์ทอี่ ยูร่ ะหว่างยืน่ ขอรับรอง
คุณวุฒฯิ อยูก่ อ่ นมติคณะกรรมการคุรสุ ภา
ให้สามารถขอรับรองคุณวุฒิฯ ได้จนถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เท่านั้น

049

มุมมองในการพัฒนางานของส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ จึงต้องเน้นในเรือ่ ง (๑) การสือ่ สารสาธารณะ

เพื่อให้ภาระงานหลักของส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ มีผล
ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงต้องมี
การด�ำเนินงานเชิงรุก ดังนี้
• การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ในปี ๒๕๕๖ คุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลต่อ
สถาบันการผลิตที่ต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาระ
และสมรรถนะตามมาตรฐานใหม่ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนจุดเน้น
เชิงเนือ้ หาสาระทีส่ ำ� คัญจ�ำเป็นส�ำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาทั้ง ๔ กลุ่ม สิ่งที่ต้องเร่งด�ำเนินการ คือ การประมวล
องค์ความรู้ของแต่ละมาตรฐานความรู้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพเต็มตามศักยภาพ และเร่งผลักดันให้มาตรฐานวิชาชีพ
มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง
• การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันการศึกษา
คุรุสภาได้มีประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมิน
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต
เพือ่ ยกระดับกระบวนการผลิตให้มคี ณ
ุ ภาพ และเป็นหลักประกัน
กับสังคมได้ ดังนั้น เพื่อให้งานที่ด�ำเนินการมีประสิทธิภาพ

050 ครบรอบ ๖๙ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กับผูท้ เี่ กีย่ วข้องเพือ่ สร้างความเข้าใจและ
ความร่วมมือในการด�ำเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย (๒) การพัฒนาภาวะผู้น�ำของ
คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดย
เน้นในการเรียนรูเ้ รือ่ งทิศทางครุศกึ ษาโลก
ความเป็นเลิศทางครุศึกษา และบทบาท
การเป็นผู้น�ำครุศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้
การจัดการครุศึกษามีความเข้มแข็งและ
ก้าวทันประชาคมโลก (๓) การพัฒนา
ระบบสารสนเทศการรับรองปริญญาฯ
เพือ่ ให้ได้สารสนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์ตงั้ แต่
รายละเอียดของหลักสูตรที่ขอรับรอง
การรับรอง แผนการรับนักศึกษา การ
รับจริง รายชื่อในแต่ละชั้นปี ในแต่ละรุ่น
การคงสภาพของนักศึกษา และการจบ
หลักสูตร ตลอดจนรายงานการด�ำเนินงาน
ของสถาบันตามรอบปีที่ได้รับการรับรอง
อย่างต่อเนื่อง
• การรับรองความรูแ้ ละประสบการณ์
ทางวิ ช าชี พ ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระสงค์ จ ะ
ประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาแต่ มี
คุณวุฒิอื่น โดยการเทียบโอนความรู้ การ

ทดสอบความรู้ และการฝึกอบรม เนือ่ งจากกระบวนการทดสอบ
ความรู้มีขั้นตอนมากมาย ต้องเคร่งครัดรัดกุมในเรื่องความ
ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส และโอกาสที่จะเข้าสอบได้มากกว่า
ที่มีการจัดสอบปีละ ๒ ครั้ง ในลักษณะ paper and pencil
testing ซึ่งมีความเสี่ยง ยากล�ำบาก และต้องใช้ก�ำลังคนมาก
ในการด�ำเนินการในพืน้ ที่ ทางส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพจึงได้เสนอ
ให้มีการจัดสอบแบบ online เพื่อแก้ปัญหาการขนย้ายข้อสอบ
และข้อจ�ำกัดในการจัดสอบในหลายๆ ประการ อีกทั้งเพื่อให้
ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครูได้มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการ
สอบมากขึ้น ส่วนในด้านการฝึกอบรม มุ่งเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นครู มีหนังสืออนุญาตให้สอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู ผ่านการเทียบโอนความรู้ และการทดสอบมาแล้ว
แต่ไม่ครบทั้ง ๙ มาตรฐาน จึงสามารถเข้ารับการอบรมได้ ทั้งนี้
คุรสุ ภาจะรับรองสถาบันฝึกอบรม และรับสมัคร ตรวจสอบกลุม่
เป้าหมายเพือ่ ส่งต่อไปยังหน่วยฝึกอบรมต่อไป เป็นการด�ำเนินการ
จัดการเองเพื่อควบคุมให้กระบวนการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ไม่ให้เป็นธุรกิจศึกษา

มุมมองในการพัฒนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นงาน
ของคุรสุ ภา ซึง่ มีภารกิจส�ำคัญในฐานะทีเ่ ป็นสภาวิชาชีพ จึงต้อง
ค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้รับบริการ หน่วยงานนี้จึงควร
ได้มีการบริหารจัดการที่มุ่งประสิทธิผล โดย
• ด้านการจัดการความรู้ ควรมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบเป็นขัน้ ตอน ตัง้ แต่กระบวนการในการระบุความรู้
ที่มีอยู่ในหน่วยงาน การจัดเก็บรวบรวมความรู้จากบุคลากร

การจัดหมวดหมู่ความรู้ การเผยแพร่
องค์ ค วามรู ้ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่เหมาะ
สมในการเรียนรู้ จนสามารถน�ำความรู้
ที่ได้ไปใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์
ในการท�ำงาน เพือ่ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
• ด้านบุคลากร ควรจัดวางอัตรา
ก�ำลังให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และ
มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
กระบวนการ โดยมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงวิธี
การท�ำงาน ความรูค้ วามสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางทีด่ ขี นึ้
เพือ่ ให้บคุ ลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาแล้วนัน้
สามารถปฏิบตั งิ านได้ผลตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
เตรียมบุคคลให้พร้อมทีจ่ ะรับต�ำแหน่งสูง
ขึ้นหรือส�ำหรับงานที่ได้รับมอบหมายใน
อนาคต มีการสร้างความเข้าใจ การสือ่ สาร
ในหลักการส�ำหรับคนในระดับเดียวกัน
หรือต่างระดับ ให้เกิดการประสานงาน
และร่วมมือกันท�ำงานได้ดีขึ้น
• ด้ า นพื้ น ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ควรให้ความส�ำคัญในเรื่องความสะอาด
ความเพียงพอ และพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเหมาะสม
ต่อการปฏิบตั งิ าน เพราะมีผลต่อสุขภาวะ
ทางกายและทางใจขอผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ จะส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพของงาน
• ด้านการท�ำงานร่วมกับหน่วย
สนับสนุน ควรได้มีการประเมินทบทวน
การด�ำเนินงานของกลุ่มต่างๆ ที่เป็นฝ่าย
สนับสนุน ทัง้ ด้านระเบียบ ข้อก�ำหนดต่างๆ
ที่ต้องน�ำสู่การปฏิบัติ ให้มีความชัดเจน
และคงเส้นคงวาในการให้ค�ำแนะน�ำและ
การตรวจสอบถูกต้อง และควรมีกำ� ลังคน
มาสนับสนุนหน่วยงานหลักด้วย

051

ส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
Professional Lincense and Registration Bureau

ผลการด�ำเนินงาน

พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
ก�ำหนดให้วิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ วิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพ
ควบคุม ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไม่ว่า
ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพที่กฎหมายก�ำหนด และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

และถูกต้องจะได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาภายใน ๖๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ยื่นค�ำขอ
๒. กรณีเร่งด่วน
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
อนุมตั เิ ป็นหลักการมอบอ�ำนาจให้เลขาธิการ
คุรสุ ภาในฐานะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอกรณีมีความจ�ำเป็นเร่ง
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ได้กำ� หนดวิธกี ารออกใบอนุญาต ด่วนต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอไว้ ๓ กรณี ดังนี้ ทางการศึกษาใน ๓ กรณี ได้แก่ การสมัครสอบ
การบรรจุแต่งตั้ง และการต่อสัญญาจ้าง
๑. กรณีปกติ
ผู้ยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติและเอกสารประกอบค�ำขอครบถ้วน

052 ครบรอบ ๖๙ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ของวิ ช าชี พ พ.ศ.๒๕๔๘ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๖ ทั้ง ๔ ประเภท เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น
๓๕,๔๘๙ ราย โดยจ�ำแนกตามประเภท
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนี้
๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จ�ำนวน ๓๐,๒๙๓ ราย
๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน ๓,๗๓๒ ราย
๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษา จ�ำนวน ๖๑๔ ราย
๔. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ จ�ำนวน ๘๕๐ ราย

การพิจารณาลักษณะต้องห้ามใน
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา

๓. กรณียื่นค�ำขอผ่านสถาบันการศึกษาด้วยระบบ Ksp
Bundit
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พัฒนาระบบโปรแกรม
Ksp Bundit เพื่อให้สถาบันการผลิตครูที่ได้รับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตจากคุรสุ ภา บันทึกข้อมูลผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
ทั้งระดับปริญญาตรีทางการศึกษาและระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการศึกษา พร้อมกับจัดส่งให้คุรุสภาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้คุรุสภาได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบ
ถ้วนสมบูรณ์ และยังช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาให้สามารถขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ดว้ ย
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของผู้ยื่นค�ำขอ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ได้พิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอที่คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพวิชาชีพและจรรยาบรรณ

กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีม่ ปี ระวัตกิ าร
กระท�ำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือกระท�ำผิดวินัยจะต้องพิจารณาว่า
พฤติกรรมกระท�ำผิดเป็นพฤติกรรมเสื่อม
เสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีเข้าข่าย
ลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๔๔ (ข) (๑) และ (๓) หรือไม่
หากพฤติกรรมเข้าข่ายลักษณะต้องห้าม
จะเป็ น ผู ้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ใ นการขอรั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตาม
ข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ (ข) คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพก�ำหนดกรอบแนวทาง
ในการใช้ดลุ พินจิ ของคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพในการพิจารณาลักษณะต้องห้าม กรณี
เป็นผูม้ คี วามประพฤติเสือ่ มเสียหรือบกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีของผู้ขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผู้ขอ
ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
เป็ น แนวทางในการพิ จ ารณา ตั้ ง แต่
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วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ได้ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นจ�ำนวน
มี ก ารพิ จ ารณาลั ก ษณะต้ อ งห้ า มในการขอรั บ ใบอนุ ญ าต ทัง้ สิ้น ๒๒,๐๓๗ ราย จ�ำแนกตามประเภท
ของผู้ขอประกอบวิชาชีพ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๘ ราย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ๔ ประเภท ดังนี้
๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูจ�ำนวน ๑๙,๓๓๘ ราย
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๘ ก�ำหนดให้ใบอนุญาตมีอายุใช้ได้เป็นเวลา
๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๕ ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต และผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์ ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน ๒,๒๘๖ ราย
ขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ที่คุรุสภาก�ำหนด โดยให้ยื่นค�ำขอต่อเลขาธิการคุรุสภา ตามแบบ ผู้บริหารการศึกษา จ�ำนวน ๒๒๕ ราย
ที่ก�ำหนดก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน
๔. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เพื่อที่คุรุสภาจะได้ด�ำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ จ�ำนวน ๑๘๘ ราย
ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพได้ตามก�ำหนด
ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษายืน่ ค�ำขอ
การออกใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน
ด้วยตนเอง ณ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือคุรุสภาเขตพื้นที่
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ป ระสงค์ จ ะประกอบ
การศึกษา หรือส่งค�ำขอผ่านทางไปรษณียห์ รือวิธที างอิเล็กทรอนิกส์ วิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการรับรอง
ในระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ความรู้ครบตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพ
ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ครูแล้ว แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการ
ประกอบค�ำขอครบถ้วน
สอน คุรุสภาจะด�ำเนินการออกใบอนุญาต
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบตั กิ ารสอนให้ และเมือ่ ได้รบั ใบอนุญาต
ได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต ่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ปฏิบัติการสอนแล้วจะต้องปฏิบัติการ
ทางการศึ ก ษาให้ แ ก่ ผู ้ ยื่ น ขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบ สอนเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
วิชาชีพทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง
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และผ่านการประเมินการปฏิบัติการสอนจากสถานศึกษา
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบ
จึงจะสามารถขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิชาชีพทางการศึกษา
ได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ด�ำเนินการออกใบอนุญาต
คุรุสภาได้ด�ำเนินการออกใบแทน
ปฏิบัติการสอน จ�ำนวน ๘,๗๙๗ ราย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ส�ำหรับกรณีที่ช�ำรุดหรือสูญหาย ซึ่งใน
การขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ด�ำเนินการ
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
กรณีสถานศึกษามีความจ�ำเป็นต้องจ้างบุคคลที่ไม่มี จ�ำนวน ๒,๕๐๒ ราย และใบอนุญาต
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่ก�ำหนดไว้ใน ประกอบวิชาชีพพกพา (บัตรประจ�ำตัว
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ สมาชิก) จ�ำนวน ๕๐๕ ราย
และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ เข้ามาประกอบวิชาชีพ คณะกรรมการ
แนวทางการด�ำเนินงานในปี
คุรสุ ภาได้อนุมตั หิ ลักการมอบอ�ำนาจให้เลขาธิการคุรสุ ภามีอำ� นาจ ๒๕๕๗
อนุญาตให้ผู้ขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาต
ส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบ
ประกอบวิชาชีพ ได้คราวละ ๒ ปี โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาต วิชาชีพ ได้กำ� หนดแผนการด�ำเนินงานทีจ่ ะ
จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย ต้องด�ำเนินการในระยะเร่งด่วน ดังนี้
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อ
งานที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เรื่อง “การต่อใบอนุญาประกอบวิชาชีพ
ได้ด�ำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มี ทางการศึ ก ษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗”
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวไทย จ�ำนวน ๑๖,๒๕๙ ราย ใน ๔ ภูมภิ าค คือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ
และครูชาวต่างประเทศ จ�ำนวน ๙,๓๐๐ ราย รวมทัง้ สิน้ ๒๕,๕๕๙ ราย

055

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้แก่ผทู้ ปี่ ฏิบตั งิ านและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
ด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีผู้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตหมดอายุ จ�ำนวนประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ กว่าราย ดังนั้น ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการด�ำเนินการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้วยการพัฒนาระบบการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยการใช้โปรแกรมการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP RENEW) ในการยื่นแบบค�ำขอ
ผ่านสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้การด�ำเนินการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง อ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่สมาชิกและเป็นไปตามก�ำหนดระยะเวลา
งานที่ ๒ ปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพครู โดยไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่มี
คุณสมบัตติ ามทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนดในการขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ปัจจุบันนี้ ชาวต่างประเทศประสงค์ที่จะมาประกอบ
วิชาชีพครูในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งที่มีคุณสมบัติเป็น
ไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาก�ำหนดเพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพได้ และผู้ที่ไม่สมารถจะขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพได้ และสถานศึกษามีความจ�ำเป็นในการใช้
ครู ช าวต่ า งประเทศของสถานศึ ก ษามี จ� ำ นวนมากขึ้ น
เพื่ อ เตรี ย มผู ้ เรี ย นให้ ส ามารถพู ด ภาษาต่ า งประเทศได้
และเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส�ำนักงานจึงได้
มีแผนการรองรับการเข้าสู่วิชาชีพครูของชาวต่างประเทศดังนี้
งานที่ ๓ ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยใบอนุญาต
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ประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....ซึ่ง
เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ
งานที่ ๔ ปรับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดย
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ได้
ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา
งานที่ ๕ ปรั บ รู ป แบบของ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ให้ทันสมัย
โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
งานที่ ๖ จัดท�ำเอกสารประชาสัมพันธ์
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิ ช าชี พ ครู แ ละหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้
ชาวต่ า งประเทศประกอบวิ ช าชี พ ครู
โดยไม่มีใบอนุญาต เป็นภาคภาษาไทย
และภาคภาษาอังกฤษ

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

Professional Development and Promotion Bureau

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ (สพส.) เป็นส่วนงานหลัก
ส่วนงานหนึง่ ทีสำ� คัญของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ทีม่ หี น้าที่
ส�ำคัญในการน�ำนโยบายของคุรุสภาและส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภาไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาวิชาชีพ และการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่สภาวิชาชีพครูฯ ก�ำหนด

ด้วยความตระหนักในภารกิจหลักทีส่ ำ� คัญดังกล่าว ในแต่ละ
รอบปีงบประมาณพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดส�ำนักพัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาชีพ จึงมุง่ มัน่ ทุม่ เทและอุทศิ ตนด้วยความวิรยิ ะ อุตสาหะ
และเสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจ และเวลา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามงาน/โครงการต่างๆ ในแต่ละรอบปีงบประมาณ สามารถบรรลุ
ผลส�ำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทงั้ เชิงประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่มุ่งหวังได้
ในรอบปีงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ทีผ่ า่ นมา ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ได้ดำ� เนินงานตามภารกิจ
ที่ประสบความส�ำเร็จหลายงาน/โครงการ อาทิ
รางวัล Princess Maha Chakri Award ก่อตั้งขึ้นโดย
คุรุสภาเมื่อปี ๒๕๔๙ เป็นรางวัลที่ได้รับพระราชทานชื่อรางวัล
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ได้มกี ารด�ำเนินงานอย่างจริงจังเมือ่ ปลายปี ๒๕๕๕ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพประชากร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส การยกย่องเชิดชูเกียรติครู
ผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์
ต่อการศึกษาและการพัฒนาคนในวงกว้าง ในกลุ่มประเทศเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศๆ ละ ๑ รางวัล รางวัลประกอบ
ด้วย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ
๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวันส�ำคัญวันหนึ่งที่จะต้อง
ถูกจารึกไว้ในประวัตศิ าตร์ของคุรสุ ภา เมือ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการ (นายจตุรนต์ ฉายแสง) และศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา พร้อมด้วย
คณะกรรมการด�ำเนินงานรางวัล Princess Maha Chakri Award
ได้รบั พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งถือว่า
เป็นครัง้ ที่ ๒ ทีไ่ ด้มกี ารถวายรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน

รางวัล และในโอกาสแห่งการเข้าเฝ้าฯ
ในครั้งที่ ๒ นี้ เนื่องจากในปี ๒๕๕๘
จะเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๖๐ พรรษา ยังเป็นปีที่คุรุสภา
จะต้องรับหน้าทีเ่ ป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
สภาครูอาเซียนครั้งที่ ๓๑ คุรุสภาจึงได้
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูผสู้ มควร
ได้รับรางวัลได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
รางวัลในปี ๒๕๕๘ และขอพระราชทาน
รับเชิญเสด็จฯ เป็นประธานเปิดการประชุม
สภาครูอาเซียน ครัง้ ที่ ๓๑ ทีค่ รุ สุ ภาจะเป็น
เจ้าภาพในคราวเดียวกันด้วย
นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
เป็นล้นพ้นต่อคุรสุ ภา ทีท่ รงพระราชทานให้วนั ที่
๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นวันทีจ่ ะทรงพระราชทาน
พระราชวโรกาสให้แก่ครูผู้สมควรที่ได้รับ
การคัดเลือกทั้ง ๑๑ ประเทศๆ ละ ๑ คน
เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจาก
พระหัตถ์ และจะทรงเสด็จฯ เป็นประธาน
เปิดการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่
๓๑ ที่คุรุสภาจะเป็นเจ้าภาพด้วย จึงเป็น
เกียรติประวัติแก่คุรุสภาอย่างสูงยิ่ง และ
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เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้
เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับทราบและเตรียมการคัดเลือก
ครูในประเทศของตนได้ทันก� ำหนด ส� ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา โดยส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ จึงได้จัดประชุม
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในกลุม่ ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมือ่ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานและคัดเลือกผู้สมควรได้
รับพระราชทานรางวัลในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศละ ๑ คน ซึ่งในโอกาสดังกล่าวนี้ คุรุสภา ได้รับ
พระกรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อีกวาระหนึ่ง ทรงรับเชิญเสด็จพระราชด�ำเนินรับฟังผล
สรุปรวมการประชุม และทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในกลุม่ ประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และคณะผู้เข้าเฝ้าฯ จ�ำนวนหนึ่ง ได้ร่วมเสวย
พระกระยาหารค�่ำในงานเลี้ยงรับรอง ด้วย
ภายใต้ความส�ำเร็จและการประสานงานอย่างใกล้ชิด
อย่างจริงจังของส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ เราได้รับ
ความร่วมมืออย่างดียงิ่ จากส�ำนักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ส�ำนักเลขาธิการ

058 ครบรอบ ๖๙ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คณะรัฐมนตรีและส�ำนักงบประมาณ รวมทัง้
นักวิชาการทีถ่ วายงานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษา
การผลิตและพัฒนาครู เด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือด้านต่างๆ
ในการด�ำเนินงานรางวัล Princess Maha
Chakri Award เพื่อให้สามารถจัดงาน
พระราชทานรางวัลในปี ๒๕๕๘ ได้อย่าง
บรรลุผลส�ำเร็จด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ
การด�ำเนินการรางวัล Princess Maha
Chakri Award จึงเป็นงานที่ส�ำนักพัฒนา
และส่งเสริมวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจ
อย่างสูงยิง่ มากทีส่ ดุ ทีไ่ ด้มโี อกาสรับใช้และ

สนองพระราชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงมุ่งมั่นที่จะยกย่องครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น
อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาคน
ในวงกว้าง ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ พวกเราจึงได้
ทุ่มเททั้งพลังสติปัญญา เวลา แรงกาย และแรงใจอย่างจริงจัง
เพื่อให้การจัดงานบรรลุผลส�ำเร็จ เพื่อเกียรติภูมิของคุรุสภา
และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือเพือ่ เป็นการถวายงานในพระราชด�ำริให้สำ� เร็จ
เป็นที่พอพระราชหฤทัย
การพัฒนาและคัดเลือกผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ เป็นผูม้ กี ารประพฤติปฏิบตั ติ นด้านจริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ เป็นงานทีด่ ำ� เนินการ
ตามภารกิจที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา
๕๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ ว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบตั ติ น
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ งานนี้ได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี
๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ ๔ ซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้มี
การพัฒนาด้านการประพฤติปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
แล้ว ยังมีกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทีม่ ปี ระพฤติปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ดีเด่น โดยผ่านกระบวนการประเมินและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดทัง้ เกณฑ์เชิงประจักษ์และเกณฑ์คณ
ุ ภาพด้วย
และนับแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ คุรุสภาได้มีการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาแล้ว รวมทั้งสิ้น ๙๖,๗๒๒ คน ได้ยกย่อง
เชิดชูเกียรติผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีม่ กี ารประพฤติปฏิบตั ิ

ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น รวม
จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๗๖๓ คน ผูไ้ ด้รบั การยกย่อง
จะได้รับรางวัลจ�ำแนกเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับเข็มทอง เข็มเงิน และเข็มทองแดง
พร้ อ มเกี ย รติ บั ต รประกาศเกี ย รติ คุ ณ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับเข็มทอง จะได้รับรางวัลจาก
นายกรัฐมนตรีในงานวันครูของทุกปี
ในการด�ำเนินการ ส�ำนักพัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาชีพ ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวนมากเป็นอย่างดียงิ่
มาโดยตลอด ในการร่วมพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นผูม้ กี ารประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเหล่านี้
ยังได้รว่ มกันจัดตัง้ เครือข่ายครูดี หรือชมรม
ครูดี เพื่อเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการผนึก
ก�ำลังของครูในการร่วมพัฒนาคุณภาพครู
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยคุรุสภาได้มี
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา
นัน้ ๆ ด้วยตามก�ำลังในแต่ละปีงบประมาณ
จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่พวกเรา
ชาว สพส. มีความภาคภูมใิ จทีผ่ ลการปฏิบตั ิ
ที่เราได้ทุ่มเท เสียสละอย่างบากบั่นนั้น
ได้บรรลุผลส�ำเร็จอย่างที่มุ่งหวัง
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การจัดประชุมทางวิชาการ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ เรื่อง การ
วิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพเมื่อวันที่
๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
ปีนี้เป็นปีที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากถึง ๒,๐๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจยั ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ทางวิชาการ มีคณ
ุ ภาพส�ำหรับการพัฒนาวิชาชีพ และได้ใช้เป็นเวที
ทางวิชาการที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะได้มีโอกาสใน
การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การใช้และการเผยแพร่ผล
งานวิจัยที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับประเทศ ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
ได้ตั้งงบประมาณ ในการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสในการน�ำเสนอ
ผลงานวิจยั ในเวทีทางวิชาการในระดับอาเซียนด้วย โดยเริม่ ตัง้ แต่
ปี ๒๕๕๕ ส�ำหรับปี ๒๕๕๖ มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่
ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้น�ำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
สภาครูอาเซียน ครัง้ ที่ ๒๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
เช่นเดียวกับปีที่ล่วงมา
การจัดงานปีนี้ คุรสุ ภาได้รบั เกียรติจากท่านรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ได้กรุณามาเป็น
ประธานเปิดการประชุม และมอบรางวัล “ผลงานวิจัยระดับ
ภูมภิ าค” ให้แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั รางวัลผลงานวิจยั ประจ�ำปี ๒๕๕๖ พร้อม
กับปาฐกถาพิเศษด้วย ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ วิชาการ การให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา
ด้านการท�ำและการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นต้น

060 ครบรอบ ๖๙ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน
หนึ่ ง นวั ต กรรมประจ� ำ ปี ๒๕๕๖
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนให้สถานศึกษา
ได้ ร ่ ว มกั น สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในสถานศึกษา และเพือ่ ยกย่องสถานศึกษา
และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่
ได้รบั รางวัล “หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม”
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาใน
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ
ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ได้ตั้ง
งบประมาณ ในการส่ ง เสริ ม ให้ ไ ด้ รั บ
โอกาสในการน�ำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียน
หนึง่ นวัตกรรม ในเวทีทางวิชาการในระดับ
อาเซียนด้วย โดยเริม่ ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๕ ส�ำหรับ
ปี ๒๕๕๖ มีผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้น�ำเสนอ
ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
ที่เป็น Best Practice ในการประชุม
สภาครูอาเซียน ครัง้ ที่ ๒๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย เช่นเดียวกับปีที่ล่วงมา
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ได้มีการพัฒนาทั้ง
ด้านการวิจยั และการสร้างนวัตกรรมทางการ
ศึกษา ในสาขาต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศ
ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี
ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษามีความกระตือรือร้น และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้การวิจัยและ
พัฒนาเป็นฐาน คุรุสภาจึงส่งเสริมให้มีเวที
ในการน�ำเสนอผลงานทัง้ ในระดับประเทศ
และนานาชาติ เพือ่ สร้างขวัญ ก�ำลังใจ และ
ที่ส�ำคัญเพื่อเป็นอีกหนทางหนึ่งในการ
เพิ่มพลังให้แก่ครู ได้มีแรงผลักที่ส�ำคัญ
ในการเพิ่มคุณภาพผู้เรียนและร่วมพัฒนา
การศึ ก ษาโดยใช้ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา

เป็นฐานกลไกที่ส�ำคัญ
จึงเป็นอีกโครงการหนึง่ ทีพ่ วกเราชาว สพส. มีความภาคภูมใิ จ
ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพเพือ่ ความเป็นเลิศ
การจัดท�ำหลักสูตรอบรมเพื่อการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ส�ำหรับผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา เป็นงานที่ด�ำเนินการตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๕
ที่ก�ำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แต่มิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งนอกจากจะต้อง
มีคุณวุฒิและประสบการณ์วิชาชีพตามที่คุรุสภาก�ำหนดแล้ว
ยังต้องผ่านการอบรมหรือทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก�ำหนดด้วย
ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ภายใต้การพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็น
คณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ ได้รเิ ริม่ จัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ การต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามประกาศก�ำหนดดังกล่าว
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๔ หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการคุรุสภาให้ด�ำเนินการตามหลักสูตรเมื่อ
ปี ๒๕๕๖ โดยการใช้เครือข่ายความร่วมมือการในการจัดอบรม
ตามรายหลักสูตรที่ก�ำหนด ขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทัง้ หน่วยงานทางการศึกษาร่วมเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาให้แก่ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา มากกว่า ๔๐ แห่ง

ขอชื่นชมและขอขอบคุณพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
ทุกๆ คน ที่ได้ร่วมกันท�ำงานทุกๆ งาน
อย่างไม่ยอ่ ท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการท�ำงาน แม้วา่ เราจะ
มีปญ
ั หาด้านการขาดแคลนอัตราก�ำลังอย่าง
รุนแรง แต่เราก็มคี วามเป็นหนึง่ เดียว ปีนี้
เป็นปีทมี่ งี านใหม่ๆ เข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก
อย่างคาดไม่ถึง แต่พวกเราก็ได้ร่วมกัน
ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มาด้วยความมุง่ มัน่
ตัง้ ใจ เสียสละและอดทนอย่างจริงใจและ
จริงจัง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้งานบรรลุผลส�ำเร็จ
ตามภารกิจของคุรสุ ภา และเพือ่ เกียรติภมู ิ
ของคุรุสภาเป็นส�ำคัญที่สุด
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปี
แห่งการก้าวย่างปีที่ ๗๐ ของส�ำนักงาน
เลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา การท� ำ งานของ
พวกเราชาว สพส. ก็จะต้องเข้มข้นมาก
ขึ้นเป็นล�ำดับ เพราะต้องเตรียมงานใหญ่ที่
ส�ำคัญทีจ่ ะเป็นชือ่ เสียงและเกียรติภมู ทิ งั้ ของ
พวกเรา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ
คุรุสภา ในการคัดเลือกครูเพื่อเข้ารับ
พระราชทานรางวัล Princess Maha
Chakri Award จากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดประชุม
ทางวิชาการระดับนานาชาติ และการจัด
ประชุมสภาครูอาเซียน ครัง้ ที่ ๓๑ ทีถ่ งึ วาระ
ที่คุรุสภาต้องเป็นเจ้าภาพ รวมไปถึงงาน
การออกแบบการพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพือ่ การต่ออายุใบอนุญาตและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทีต่ อ้ งเร่งด�ำเนินการ
ให้ทันการต่ออายุใบอนุญาตในรอบที่
สาม ตลอดจนการจัดประชุมทางวิชาการ
ที่ ส ะท้ อ นผลงานผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษา ด้านความเป็นเลิศในสาขา
ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ ชาว
สพส. อีกครั้งหนึ่ง
อาทิตย์ที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๗
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ส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
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งานเด่นของส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิตกิ าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

“จรรยาบรรณ” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายไว้ คือ ประมวลความประพฤติ
ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก�ำหนดขึ้น เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียน
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ ส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพ
และนิติการ มีหน้าที่หลักในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวน
และสอบสวนกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ออกให้โดยส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลงานเด่นของส�ำนัก
จรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ คือ กรณี ผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู กระท�ำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยการลงโทษนักเรียนด้วย
ความรุนแรงโดยไม่มเี หตุผล ชอบ ถูกเนือ้ ต้องตัวนักเรียนด้วยการ
จับแก้ม จับมือ ลูบมือ ลูบศีรษะ ลูบแขน ใช้ค�ำพูดไม่เหมาะสม
ติดตามนักเรียนหญิงกลับบ้านและใช้คำ� พูดข่มขูผ่ ปู้ กครองนักเรียน
ไม่เตรียมการสอน ไม่มีแผนการสอน ไม่ให้ความรู้แก่นักเรียน
สอนบทเรียนซ�ำ้ สอนวนไปวนมาในบทเรียนเดิม สอนไม่จบหลักสูตร
ไม่ครบบทเรียน ไม่สอนในเนื้อหาสาระ ให้งานหรือการบ้าน
น้อยมาก และมีบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
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ครู เช่น นั่งยกขาข้างหนึ่งวางบนเก้าอี้
นั่งระหว่างท�ำการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
แต่งกายสกปรกใส่เสื้อผ้าซ�้ำๆ กินข้าว
ขณะสอนนักเรียนในลักษณะกินไปสอนไป
การกระท�ำดังกล่าวเป็นการประพฤติผดิ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ในส่วนจรรยาบรรณ
ต่อตนเอง โดยไม่มีวินัยในตนเอง ตาม
ข้อ ๑๔ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ โดย
ไม่รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์กร
วิชาชีพ ตามข้อ ๑๕ และจรรยาบรรณ
ต่อผู้รับบริการ โดยไม่ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม
แก่ศษิ ย์ และผูร้ บั บริการ ตามอ�ำนาจหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ
ตามข้อ ๑๗ ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ตามข้อ ๑๘
และกระท�ำตนเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ ความเจริญ
ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของศิษย์และผู้รับบริการ ตามข้อ
๑๙ แห่งข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพในการประชุม ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท�ำของข้าราชการครู
ดังกล่าว มีลักษณะร้ายแรง หากให้ประกอบวิชาชีพต่อไป จะมี
ผลกระทบหรือศรัทธาต่อผูร้ บั บริการ หรือประชาชน หรือองค์กร
วิชาชีพอย่างร้ายแรง อีกทัง้ ไม่ให้ความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการ
สอบสวน อันเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ตาม
มาตรา ๕๐ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ จึงมีมติให้พักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู เป็นเวลา ๑ ปี
ลักษณะเด่นของงานดังกล่าว คือ คณะอนุกรรมการสอบสวน
ต้องใช้ความพยายามและอดทนสูง ในการสอบสวน เนื่องจาก
ผู้ถูกกล่าวหาบ่ายเบี่ยง ไม่มาพบอนุกรรมการสอบสวน และใช้
เวลาการสอบสวนทีค่ อ่ นข้างนานมาก ประกอบกับประเด็นกล่าว
หามีจ�ำนวนหลายประเด็น แต่ละประเด็นเป็นการประพฤติผิด
จรรยาบรรณที่ส่งผลต่อความเชื่อถือศรัทธาในอาชีพครู ซึ่งคน
เป็นครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กและสังคม
งานสืบสวนและสอบสวนจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็น
งานที่มีความส�ำคัญมากซึ่งไม่มีหน่วยงานใดกระท�ำ นอกจาก
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาเท่านัน้ ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง

เพี ย งหน่ ว ยงานเดี ย วซึ่ ง แตกต่ า งกั บ
งานวินัยของข้าราชการ ตรงที่งานวินัย
มีวัตถุประสงค์ ควบคุมให้ข้าราชการอยู่
ในกรอบที่ก�ำหนดของหน่วยงาน แต่งาน
จรรยาบรรณมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความศรัทธา ความเชือ่ ถือของบุคคลเกีย่ วกับ
การประกอบอาชีพนัน้ ๆ ซึง่ การประพฤติผดิ
จรรยาบรรณบางเรื่อง อาจไม่มีความผิด
ทางวินัย เช่น การกู้เงินแล้วไม่ช�ำระหนี้
(ไม่ถงึ ฟ้องศาล) งานวินยั อาจถือเป็นความผิด
ส่วนตัว ส่วนงานจรรยาบรรณถือว่าเป็น
การประพฤติผิดจรรยาบรรณต่อตนเอง
และสังคม ดังนั้น ในกระบวนการสืบสวน
และสอบสวน ต้องใช้ความละเอียดอ่อน
มีความอดทนทั้งต่องานและต่อคน สิ่งที่
เป็นคาถาส�ำคัญในการท�ำงานของส�ำนัก
จรรณยาบรรณวิชาชีพและนิติการคือ
“เหนือ่ ยกับงานต้องอดทน เหนือ่ ยกับคน
ต้องอดกลัน้ ” จึงท�ำงานได้ประสบผลส�ำเร็จ
ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
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แนวทางการด�ำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัง้ เป้าหมายการท�ำงานสืบสวน และสอบสวน ให้บรรลุผล จ�ำนวน
๕๐ เรื่อง ประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ในกลุม่ ได้รบั การพัฒนางานด้านการสืบสวนและสอบสวน ประชุม
ภายในกลุม่ งานอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครัง้ เป็นการศึกษาปัญหา
วิเคราะห์ปญั หา และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพือ่ พัฒนางานในอนาคต
จัดท�ำกรณีตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
จั ด ท� ำ แนวทางการพิ จ ารณาระดั บ ความผิ ด เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย การพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างสม�่ำเสมอและยั่งยืน ควรพัฒนาทั้ง
แนวคิด ความเห็น หรือมุมมอง ในการพัฒนางาน ด้านความรู้ คุณธรรม ให้โอกาสพนักงาน
ของส�ำนักหรือส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เจ้าหน้าทีไ่ ด้แสดงความคิดเห็นในงานของ
แนวคิดการพัฒนางานของส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพ ตนเอง ตั้งแต่การน�ำเสนองาน ตามล�ำดับ
และนิติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ คือ สร้าง เพื่อให้เขาได้เกิดการเรียนรู้ เกิดความคิด
เครือข่ายการด�ำเนินงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพร่วมกัน สร้างสรรค์และความมั่นใจในการท�ำงาน
๗๗ เครือข่าย ในการท�ำงานยุคปัจจุบัน ต้องเป็นการท�ำงาน พัฒนาบุคลากรให้เรียนรูใ้ นภาษาอาเซียน
ร่วมกันเป็นทีมจะท�ำให้งานประสบผลส�ำเร็จ เป็นการลดขัน้ ตอน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า ภาษาจีน
การท�ำงาน และเกิดความคิดที่หลากหลายและสามารถเลือก ฯลฯ สร้างขวัญและก�ำลังใจให้พนักงาน
ทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ และท�ำให้เกิดความสามัคคีมมี ติ รภาพทีด่ ตี อ่ กัน เจ้าหน้าที่ อาจให้รางวัลส�ำหรับเจ้าหน้าที่
แนวคิดการพัฒนาส�ำนักงานคุรุสภา ในมุมมองเห็นว่าต้อง ทีม่ ผี ลงานดีเด่นหรือประพฤติตนดีเด่น ฯลฯ
ให้บคุ ลากรในองค์กร มองภาพขององค์กรเป็นภาพเดียวกัน ตัง้ แต่ ประการสุดท้ายทีข่ าดไม่ได้ คือ การติดตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม กฎ ระเบียบข้อปฏิบัติที่สร้าง และประเมินผลการท�ำงาน เพือ่ เป็นพืน้ ฐาน
ร่ ว มกั น มี โ ครงสร้ า งขององค์ ก รที่ ชั ด เจน จั ด ระบบให้ มี ในการพัฒนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสั่งการที่ชัดเจน ที่ส�ำคัญที่สุด คือ ต่อไปในอนาคต
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ของคุ
ภา
ครูของคุ
อาวุโสรรุสุสภา
• งานประกาศเกียยยรติ
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- -งานประกาศเกี
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065

ผลงานเด
ผลงานเดนนในรอบป
ในรอบป๒๕๕๖
๒๕๕๖

ผลงานเด่นในรอบปี ๒๕๕๖

ผลงานเด่นของส�ำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพใน
รอบปี ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้
๑. การถวายพระราชสมัญญาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ โดยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมือ่
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา
“พระผูท้ รงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ และนายกรัฐมนตรีได้
ออกประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง การถวายพระราชสมัญญา
“พระผูท้ รงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๓ ง วันที่
๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
๒. การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในหัวข้อ
แก่นสาระ (Theme) “เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดินผูท้ รง
เป็นครู” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรม
ประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ ประกอบด้วย พิธีท�ำบุญตักบาตร พิธีสงฆ์ พิธีบูชา
บูรพาจารย์ พิธีคารวะ และแสดงมุทิตาจิตแก่ครูอาวุโส กิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผปู้ ระกอบวิชาชีพ กิจกรรมส่งเสริมสามัคคีธรรม
ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ป ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษากับประชาชน และธ�ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และกิจกรรมการจัด

066 ครบรอบ ๖๙ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ “สถานภาพ
ความก้าวหน้า และสิทธิประโยชน์ของครูกบั
การเป็นวิชาชีพชัน้ สูง” การจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานครูและสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลจาก
คุรุสภาและหน่วยงานทางการศึกษา และ
การประกาศเกียรติคุณผู้ท�ำคุณประโยชน์
ต่อการศึกษาชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ คือ
พระราชญาณกวี (สุ วิ ท ย์ ปิ ย วิ ชฺ โช)
นางรัชนี ศรีไพรวรรณ นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์
นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ รองศาสตราจารย์
อารมณ์ เพชรชื่น นายชุมพล พรประภา
และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
๓. การจัดงานวันครูโลก เพือ่ ยกย่อง
ครูและร่วมร�ำลึกถึงบทบาทหน้าทีอ่ นั ส�ำคัญ
ของครู ในวันครูโลกซึ่งประเทศต่างๆ
กว่า ๑๐๐ ประเทศ ได้จัดขึ้นพร้อมกัน
ในวันที่ ๕ ตุลาคม ของทุกปี โดยในวันที่
๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้จดั พิธสี ดุดี “ศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิน่ มาลากุล ผูท้ ำ� คุณประโยชน์
แก่ประเทศชาติ” ในวาระครบรอบปีเกิด
๑๑๐ ปี การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “คุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู” โดย ดร.อาจอง
ชุมสาย ณ อยุธยา และพิธมี อบเครือ่ งหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ�ำปี ๒๕๕๖

๔. การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึ ก ษาทั้ ง ๔ กลุ ่ ม วิ ช าชี พ ประกอบด้ ว ย ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
ทีป่ ฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพ และปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ให้ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคณ
ุ
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความภาคภูมิใจ และ
ได้รบั การยอมรับ ศรัทธา และเชือ่ ถือเป็นทีป่ ระจักษ์แก่สงั คม ดังนี้
๔.๑ การประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๒๗
คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานมี
ผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลคุรุสภา จ�ำนวน ๙ คน และผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง จ�ำนวน ๑๘ คน
๔.๒ การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น รับรางวัล
เข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
๒๕๕๖ จ�ำนวน ๕๐ คน
๔.๓ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ครู ภ าษาฝรั่ ง เศสดี เ ด่ น
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๖ คน
๔.๔ การประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส ประจ�ำปี ๒๕๕๕
จ�ำนวน ๕,๓๙๗ คน และ น�ำครูอาวุโส ประจ�ำปี ๒๕๕๕ เข้าเฝ้าฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร แทนพระองค์
ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
มีครูอาวุโสเข้าเฝ้าฯ จ�ำนวน ๒,๗๔๑ คน
๔.๕ การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ทีป่ ฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้รบั เครือ่ งหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๙๗๘ คน
๔.๖ การยกย่องเชิดชูเกียรติผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ�ำปี พ.ศ.
๒๕๕๖ จ�ำนวน ๒,๗๐๓ คน
๔.๗ การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน
๘๗,๒๓๗ คน
๔.๘ การยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคณ
ุ ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ผูเ้ ป็นปูชนียบุคคล โดยจัดท�ำหนังสือประวัติ
ครูเผยแพร่ จ�ำนวน ๒๗ คน
๕. การด�ำเนินงานมูลนิธิของคุรุสภา ๒ มูลนิธิ คือ
๕.๑ มูลนิธชิ ว่ ยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมถ์ โดยมูลนิธฯิ
ได้ประกาศยกย่องผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีม่ อี ายุครบ ๖๐ ปี
บริบรู ณ์ และมีระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวม
กันไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๕,๓๙๗ คน และ

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครูอาวุโส
ทีย่ ากจนหรือขาดผูอ้ ปุ การะ จ�ำนวน ๖๐ คน
๕.๒ มูลนิธิรางวัลคุรุสภา โดยมูลนิธิ
ได้อนุมัติเงินรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลคุรสุ ภา จ�ำนวน
๙ รางวัล

แนวทางด�ำเนินงานในปี ๒๕๕๗

แนวทางด�ำเนินงานในปี ๒๕๕๗
ได้ด�ำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริม
สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติวิชาชีพ
และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
๑. ก�ำหนดแนวทางและปฏิทินการ
ด�ำเนินงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ในปี ๒๕๕๗ ประกอบด้วย งานวันครู
งานวันครูโลก งานจัดท�ำหนังสือประวัตคิ รู
งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา โครงการหนึ่งแสนครูดี

067

งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส และงานยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา และงานบริหารกองทุนของคุรสุ ภา
๒. พัฒนาระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชาชีพ โดยจัดท�ำหลักเกณฑ์
และวิธกี ารคัดเลือกผูบ้ ริหารสถานศึกษาดีเด่น ผูบ้ ริหารการศึกษา
ดีเด่น และศึกษานิเทศก์ดเี ด่น เพิม่ เติมจากการคัดเลือกครูผสู้ อนดีเด่น
๓. ให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติ
วิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าคในแต่ละประเภททีด่ ำ� เนินการ เพือ่ น�ำข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนางานยกย่องเชิดชูเกียรติวชิ าชีพและผูป้ ระกอบวิชาชีพต่อไป

แนวคิดในการพัฒนางานยกย่องเชิดชูเกียรติวชิ าชีพ
และผู้ประกอบวิชาชีพ

แนวคิดในการพัฒนางานยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพและ
ผู้ประกอบวิชาชีพ มีดังนี้
๑. ในปี ๒๕๕๘ เป็นปีมหามงคลที่ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
สมควรที่จะด�ำเนินการถวายพระราชสมัญญาความเป็นครูใน
โอกาสดังกล่าว และก�ำหนดรูปแบบการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสมหามงคลดังกล่าว
๒. การประเมินผลการด�ำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติวชิ าชีพ
เกีย่ วกับการส่งผลให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาในการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพและปฏิบตั ติ น
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เป็นแบบอย่างที่ดีที่น�ำไปสู่การพัฒนา
คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน
การเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และการพัฒนา
หลั ก เกณฑ์ แ ละกระบวนการด� ำ เนิ น
งาน เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนางานและ
ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. การทบทวนและจัดระบบการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติวชิ าชีพให้ครอบคลุมทุก
วิชาชีพและรองรับการกระจายงานไปสูส่ ว่ น
ภูมภิ าค โดยก�ำหนดประเภทและการให้รางวัล
เป็น ๒ ลักษณะ คือ การยกย่องด้านการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และการยกย่องด้านการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และก�ำหนดเป็น
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
๔. การสร้างภาพลักษณ์การด�ำเนิน
งานยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ วิ ช าชี พ และ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นทีร่ จู้ กั
และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Bureau

การดําเนินงานของสํานักยกยองเชิดชูเกียรติวชิ าชีพ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๕๕๖
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบในรอบป
ัติงานตามภารกิ
จและการให้บริการสมาชิก
เป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา และพัฒนาหอสมุดคุรุสภาและวารสารวิทยาจารย์
ให้เป็ดนชูแหล่
ข้อวมูิ ชลาชี
ความรู
นวิชจาการและวิ
ชาชีบพการยกย
ทางการศึองวิ
กษาชาชี พและผู ประกอบวิ ชาชี พ
สํานัก ยกย องเชิ
เกี ยงรติ
พ มี้ดภ้าารกิ
หลัก เกี่ยวกั
ทางการศึกษา สงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพมีความรัก ศรัทธา และมีขวัญกําลังใจในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง
เผยแพรผลงานของผูประกอบวิชาชีพที่ไดรับการยกยองใหเปนที่ประจักษแกสังคม โดยในป ๒๕๕๖ มีงานที่อยู
ในความรับผิดชอบตามแผนการดําเนินงาน ดังนี้

โครงสร้างส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักยกยองเชิดชูเกียรติวชิ าชีพ
สำ�นั
กเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มยกยองวิ
ชาชีพ
และการสื่อสาร

กลุ
ชูเกีกยารรติ
กลุม่มวิเชิทดยบริ
ผูประกอบ
และวารสาร

กลุกลุมมู่มประชาสั
ลนิธิและกองทุ
มพันธ์ น

- งานวันครู
- งานบริหารกองทุน
หน้าที่ความรับผิดชอบ- งานยกยองเชิดชูเกียรติ
- งานวันครูโลกส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศผูปมีระกอบวิ
ชาชีพบผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอนโยบาย
- กองทุนพัฒนาวิชาชีพ
หน้าที่ความรั
- งานจัดวางแผน
ทําหนังสืก�อำกับ ดูแล สนับสนุน ทางการศึ
กษาดตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทางการศึกษา
ส่งเสริม และติ
การพั
ฒนาระบบคลั
การพันฒผูนา
ประวัตการสื
ิครู ่อสารเพื่อการบริหารจัดการ- ครู
ภาษาไทยดี
เดน งข้อมูลและสถิต-ิ กองทุ
เสียสละและ
ระบบงานคอมพิ ว เตอร์ การออกแบบและพั ฒ นาระบบสารสนเทศของคุรุสภา
เดน และการให้บมีริกจารข้
ิตวิญอญาณครู
ให้เป็นศูนย์กลางประสานในการจั-ดครู
เก็บภาษาฝรั
รวบรวม่งเศสดี
ประมวลผล
มูล
- คุรุสดุดี ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครืของคุ
รุสภา
สารสนเทศ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
อข่ายของ
คุรุสภา และระบบรักษาความปลอดภั
ดการหอสมุดคุรุสภา
การให้บริการ ยรติคุณ
- ครูยผการบริ
ูสอนดีเหดารจั
นตาม
- งานประกาศเกี
สารสนเทศทางวิชาการและวิชาชีพ การเสนอแผนและบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์
กลุมสาระการเรียนรู
ครูอาวุโส
และวารสารของคุรุสภา
- งานโครงการหนึ่งแสนครูดี
- งานประกาศเกียรติคุณ
ผูประกอบวิชาชีพ 069

ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑. วางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดย
จัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ เพื่อเป็นทิศทางการ
ด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๒. พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)
๑) พัฒนาเครือข่ายการสือ่ สารหลักของส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ให้รองรับการสื่อสารข้อมูลที่ขนาดความเร็ว ๒๐ Mbps
๒) พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network)
ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้
บริการบุคลากรภายในและสมาชิกผู้มารับบริการ
๓) เพิม่ ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายเสมือน (SSL VPN)
ให้รองรับการให้บริการในคุรสุ ภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จ�ำนวน ๑๘๕
เขตพื้นที่การศึกษา
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบให้รองรับการบริหารจัดการภายในส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภา และรองรับการให้บริการผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทัง้ ในคุรสุ ภาส่วนกลางและคุรสุ ภาเขตพืน้ ที่การศึกษาทัว่ ประเทศ
๑) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้รองรับ
การด�ำเนินงานในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระบบ
๒) พัฒนาระบบบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภาด้านงบประมาณและสินทรัพย์อย่างเป็นระบบ
๓) พัฒนาเว็บไซต์ของคุรสุ ภาและเว็บไซต์ขอ้ มูลข่าวสาร
ภายในส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (Gurunet) เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและผู้สนใจ รวมทั้ง บุคลากรของคุรุสภา
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
๔) พัฒนาเว็บไซต์ของคุรุสภา (ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้
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บริการข้อมูลข่าวสารของคุรุสภาส�ำหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศและ
ผู้สนใจ และเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน
๕) พั ฒ นาระบบสารสนเทศ
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
(TEPIS) เพื่อให้รองรับการให้บริการ
ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งระบบ
ขึน้ ทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา (e- licensing) และ
ระบบยกย่องเชิดชูเกียรติครูอาวุโส
๔. จัดระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศ
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีความ
มั่นคงปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่อการ
สูญหายของข้อมูล โดย
๑) จัดท�ำศูนย์ส�ำรองข้อมูลและ
สารสนเทศ (เช่าสถานที่ของบริษัท กสท.
โทรคมนาคม (CAT) จ�ำกัด) เพือ่ ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง กรณี ที่ศูนย์ปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร์หลักมีปัญหา ให้ใช้ข้อมูล
จากศูนย์ส�ำรองได้
๒) ติดตัง้ ระบบ Firewall ป้องกัน
การบุกรุกโจมตีจากบุคคลภายนอกและ
ผู้ไม่ประสงค์ดี
๓) ติดตั้งซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ ทั้งในคุรุสภาส่วนกลางและ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
๕. บริการข้อมูลและสารสนเทศ
เกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพทาการศึกษา

๑) ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา โดยสามารตรวจสอบข้อมูล
การด�ำเนินการเรือ่ งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตัง้ แต่
การขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผลการขอรับรองความรูว้ ชิ าชีพของคุรสุ ภา (การเทียบโอน ทดสอบ)
ผลการรับรองการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา
ช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนของสมาชิกฯลฯ
๒) ผ่านระบบ Call Center ของคุรุสภา เพื่อให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของคุรุสภา ตรวจสอบข้อมูลการด�ำเนินงาน
เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผลการรับรอง
ความรู้วิชาชีพ (การเทียบโอน ทดสอบ) การให้รางวัลยกย่อง
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ฯลฯ
๖. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยลงนามความร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภากับส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมือ่ วันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
๗. ดูแลบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของส�ำนักงาน
เพื่อให้สามารถใช้ระบบต่างๆ ภายในส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนือ่ ง ในการให้บริการผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการภายในส�ำนักงาน
๘. พัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ด้านการประชาสัมพันธ์

ด�ำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของ
คุรุสภา อาทิ นโยบาย วัตถุประสงค์ ผลงาน กิจกรรม ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศฯลฯ ให้เข้าถึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจ
ความร่วมมือ และภาพลักษณ์ทดี่ ขี องคุรสุ ภา ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

และเป้าหมายการด�ำเนินงานของคุรสุ ภา ดังนี้
๑. รายการโทรทั ศ น์ ร ายการ
“ครูสร้างคน คนสร้างโลก” ร่วมกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อ
น�ำเสนอข่าวสาร และกิจกรรมของสอง
หน่วยงานให้ออกสู่สาธารณะได้รวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ เพือ่ เปิดมุมมองการพัฒนา
การศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้อง
กั บ สถานการณ์ ความเปลี่ ย นแปลง
ความก้าวหน้าและบริบทต่างๆ ในสังคม
ไทยและสังคมโลก เพื่อเปิดโอกาสให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออก
ถึ ง ศักยภาพในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติให้เก่ง ดี มีคุณภาพพร้อมส�ำหรับ
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยออก
อากาศทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ทุกวันเสาร์
เวลา ๐๕.๔๐ – ๐๖.๐๕ น.
๒. คอลัมน์คุรุสภา : สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในหนังสือพิมพ์
มติชน (รายวัน) ตีพิมพ์ทุกวันพฤหัสบดี
สัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของทุกเดือน
๓. แผ่นพับการด�ำเนินงานเกีย่ วกับ
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในเรือ่ ง
การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทางการศึกษา
๔. รายการวิทยุรายการทิศทางการ
ศึกษา ออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมการ
พลังงานทหาร (วิทยุเนชัน่ ) F.M. ๙๐.๕ MHZ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
น�ำเสนอข่าวและความเคลื่อนไหวทางการ
ศึกษาและการพัฒนา และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของคุรุสภา
๕. ซีดีเพลงวันครู/มิวสิควีดีโอ
เพลงวันครู โดยรวมรวบบทเพลงที่เกี่ยว
กับการยกย่อง เทิดทูนเกียรติคุณครู และ
จั ด ท� ำ มิ ว สิ ค วี ดี โ อเพลงรางวั ล ของครู
เพือ่ ให้ประชาชนได้รว่ มระลึกถึงพระคุณครู
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๖. ให้บริการระบบ Call Center รับเรือ่ งราวร้องทุกข์และตอบ
ประเด็นสนทนา ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา เพื่อบริการให้ข้อมูล
ตอบข้อซักถาม ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อ
สื่อสารให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือผู้ขอรับบริการ
ไม่ต้องเสียเวลามาด้วยตนเอง
๗. สารคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในวงการศึกษา วงการวิชาชีพครู คุรุสภา
และบทความอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจ จัดส่งไปยังเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาต่างๆ
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th

งานสารสนเทศและวิทยบริการ

๑. จัดกิจกรรมเสวนา “สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระ
เกียรติฯ ค�ำครู กับ ในหลวง” เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ค�ำศัพท์ในสารานุกรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นถึงความภาคภูมิใจในการมีส่วนในการเขียนค�ำศัพท์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในวงเสวนา ซึ่งคุรุสภาจัดท�ำจ�ำนวน ๓
เล่ม เล่มที่ ๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองสิริราช
สมบัติครบ ๖๐ ปี จ�ำนวน ๖๐ ค�ำ เล่มที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา จ�ำนวน
๘๐ ค�ำ เล่มที่ ๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จ�ำนวน
๘๔ ค�ำ รวม ๒๒๔ ค�ำ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
บุคคลทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมายของศัพท์ทางการ
ศึกษาและวิชาชีพครู และเพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานในการอ้างอิง
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๒. ผลิตและเผยแพร่วารสารวิทยา
จารย์ วารสารทางวิชาการและวิชาชีพของ
คุรสุ ภา ซึง่ มีอายุยาวนานมาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๔๓
จนถึงปัจจุบัน ให้เป็นช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คุรสุ ภา และหน่วยงานเกีย่ วข้อง เป็นช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร บทความ
ทางวิชาการ วิชาชีพทางการศึกษา เป็นเวที
ของการน�ำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ต้องการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน
โดยออกเดือนละ ๑ ฉบับ ผู้ประอบวิชาชีพ
และผูส้ นใจทัว่ ไปสามารถบอกรับเป็นสมาชิก
ได้ ปีละ ๑๒ เล่ม อัตราค่าสมาชิก ๕๐๐ บาท
๓. เตรียมด�ำเนินการพัฒนาหอสมุด
คุรุสภา โดยส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
มีนโยบายการให้บริการทางวิชาการ สามารถ
ศึกษา ค้นคว้า สืบค้นด้วยมือ (Manual) และ
ระบบสืบค้นทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ
คุรุสภา รวมทั้ง พัฒนาให้มีจุดเน้นการ
เป็นห้องสมุดเฉพาะทางวิชาชีพทางการ
ศึกษา เพือ่ ให้มขี อ้ มูลเกีย่ วกับวิชาชีพทางการ
ศึกษาทีส่ มาชิกจะต้องถึงหอสมุดของคุรสุ ภา

เป้าหมายการพัฒนาและแนวทาง
การด�ำเนินงานในปีต่อไป

๑. เพิม่ ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารรองรั บ
การให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภา
ในคุรุสภาส่วนกลางและคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทัง้ เตรียมพัฒนาเพือ่ รองรับ
การจัดตั้งเป็นคุรุสภาจังหวัดตามนโยบาย
ของคุรสุ ภาต่อไป ทัง้ ด้านการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๒. ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
(Data Center) ให้รองรับการบริหารจัดการ
และการให้บริการให้มปี ระสิทธิภาพรองรับ
ภารกิจและการบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ และจัดศูนย์

ส�ำรองข้อมูลให้มมี าตรฐานและประสิทธิภาพพร้อมใช้งานทดแทน
ศูนย์ข้อมูลหลักได้ทันการให้บริการสมาชิก
๓. พัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้มี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้มี
ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การปฏิบตั ิ
งานและบริการผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ได้อย่างมืออาชีพ
๔. จัดให้มีระบบคลังข้อมูลวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อ
การบริหารจัดการของผูบ้ ริหาร และเพือ่ การบริการข้อมูลสารสนเทศ
เกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพือ่ การบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ ให้เกิดประประโยชน์ตอ่ การควบคุม ดูแล
และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มมี าตรฐาน ทัง้ ในกระบวนการ
ผลิต ก�ำกับดูแล และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพและวิชาชีพ
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ยกระดับการสื่อสารโดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ด้วย
ช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยเข้ากับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป
ให้เข้าถึงผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผูเ้ กีย่ วข้อง และประชาชน
ทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถเข้าใจ เข้าถึง และ
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๖. จัดท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ กิจกรรมกีฬา การบริจาคสื่อ อุปกรณ์
การศึกษา สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านอุปโภค สาธารณูปโภค
ตลอดจนการ สร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของ
คุรสุ ภา ฯลฯ เพือ่ ให้สงั คมได้รบั ประโยชน์ และสร้างความตระหนัก
รับผิดชอบต่อสังคมให้กบั บุคลากรของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
๗. จัดท�ำกิจกรรมประชาสัมพันธ์สญ
ั จรเพือ่ พบปะผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา
ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ
และความเคลื่อนไหวของคุรุสภา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างคุรุสภาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๘. ออกแบบและตกแต่งหอสมุดคุรสุ ภา ให้เหมาะสมและ
เอือ้ ต่อการให้บริการทางวิชาชีพ เพือ่ ให้สามารถให้บริการได้ทั้ง
ที่หอสมุดคุรุสภา และให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
พัฒนาให้มหี อจดหมายเหตุวชิ าชีพทางการศึกษาของคุรสุ ภา เพือ่
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั จัดพิพธิ ภัณฑ์
สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีม่ อี ยูต่ งั้ แต่จดั ตัง้ คุรสุ ภา รวบรวมประวัตคิ วามเป็นมา
ของคุรุสภา หอประชุมคุรุสภา ประวัติความเป็นมาของหอสมุด
คุรุสภา ปูชนียบุคคลของคุรุสภา สิ่งพิมพ์ของคุรุสภาฯลฯ
๙. พัฒนาวารสารวิทยาจารย์ วารสารของคุรุสภา ให้คงอยู่

คูก่ บั วิชาชีพครูตอ่ ไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ ให้เป็น
วารสารที่ให้สารประโยชน์แก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพ และพัฒนาการบริหารจัดการให้
สามารถเผยแพร่วารสารวิทยาจารย์ได้เข้า
ถึงสถานศึกษาทัว่ ประเทศได้เพิม่ มากขึน้ จน
ให้สามารถเข้าถึงสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อ
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ชอ่ งทาง
วารสารวิทยาจารย์ ในการสือ่ สารถึงคุรสุ ภา ทัง้
ในเรือ่ งการให้บริการ การพัฒนาการประกอบ
วิชาชีพ และการพัฒนาการศึกษาของชาติ

มุมมองในการพัฒนาส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา

“เรี ย นรู ้ ใ นงาน บริ ก ารด้ ว ยใจ
ก้าวไปอย่างมีส่วนร่วม” ซึ่งเป็นค่านิยม
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการ
ขับเคลือ่ นงานตามภารกิจของคุรสุ ภา ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนา วิชาชีพทางการ
ศึกษา ผู้ขับเคลื่อนส�ำคัญ คือ พนักงาน
เจ้าหน้าที่คุรุสภา ต้องได้รับการพัฒนา
ให้พร้อมรับกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ
ทัง้ ด้านความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ
ต้องมีความรัก ศรัทธา และภาคภูมิใจงาน
ของคุรุสภา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
สมภาคภูมิตามค่านิยมของส�ำนักงาน
รวมทั้ง ต้องตระหนักในความรับผิดชอบ
ในฐานะเป็นบุคลากรของสภาวิชาชีพ
ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดการยอมรับจากผูป้ ระกอบวิชาชีพและ
สังคมทัว่ ไป เมือ่ นึกถึงวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องนึกถึงคุรุสภาและบริการทางวิชาชีพ
ที่ประทับใจจากเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน
เลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาซึ่ ง เป็ น การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้คุรุสภาเป็นที่ยอมรับได้
ในอีกระดับหนึ่ง
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ส�ำนักพัฒนาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
Provincial Khurusapha Development Bureau

คุรุสภาเริ่มกระจายงานการให้บริการงานตามภารกิจของ
คุรุสภาไปยังส่วนภูมิภาคในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้พนื้ ทีข่ องส�ำนักงาน
สกสค. จังหวัด เป็นทีต่ งั้ หน่วยให้บริการ และส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภาจัดบุคลากรของคุรุสภาไปประจ�ำในทุกจังหวัด ต่อมาได้
ขยายพื้นที่การให้บริการไปอยู่ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรียกว่า “คุรสุ ภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา” จ�ำนวน ๑๘๕ แห่ง โดยมีบนั ทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อร่วมมือ
กันในการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภา ดังนั้น เพื่อให้
มีส่วนงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษา คุรุสภาจึงก�ำหนดให้มีส�ำนักพัฒนาคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษาขึน้ ในส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา เพือ่ เป็นหน่วยสนับสนุน
ส่งเสริมการด�ำเนินงานของคุรสุ ภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
ส�ำนักพัฒนาคุรสุ ภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็นส่วนงานระดับ
ส�ำนักของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยการจัดแบ่ง
ส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานในส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเสนอแผนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจของคุรสุ ภาในคุรสุ ภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา การด�ำเนินงาน
เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทน
คุรุสภาในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
ตัง้ ในส่วนราชการ การพัฒนาเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ การวางแผน
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ
ประสานการด�ำเนินงาน ในการให้บริการตามภารกิจระหว่าง
คุรุสภากับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ก�ำกับ ดูแล จัดสรร
งบประมาณและประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
คุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
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๑. กลุ่มบริหารทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑.๑ บริหารงานทัว่ ไป จัดสรรเงิน
อุดหนุนการด�ำเนินงานของคุรสุ ภาเขตพืน้ ที่
การศึกษา
๑.๒ ด�ำเนินงานทางธุรการเพื่อ
ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษา
๑.๓ ด�ำเนินงานทางธุรการเพื่อ
ให้ได้มาซึง่ ผูแ้ ทนคุรสุ ภาในคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา และใน
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ที่ ก.ค.ศ. ตั้งใน
ส่วนราชการ
๑.๔ จัดท�ำทะเบียนประวัติและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้แทนคุรุสภา และ
คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
๑.๕ รายงานผลการด�ำเนินงาน
ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๒. กลุม่ ส่งเสริมคุรสุ ภาเขตพืน้ ที่
การศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ เสนอแผนงาน แนวทาง
การพัฒนาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
ด�ำเนินงานตามภารกิจของคุรสุ ภาในคุรสุ ภา
เขตพื้นที่การศึกษา
๒.๒ ประสานการด�ำเนินงาน
ในการให้ บ ริ ก ารตามภารกิ จ ระหว่ า ง
คุ รุ ส ภากั บ คุ รุ ส ภาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา

๒.๓ พัฒนาผูแ้ ทนคุรสุ ภาและกรรมการคุรสุ ภาเขตพืน้ ที่ ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๖
การศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอ�ำนาจหน้าที่และ
๑. จัดสรรและติดตามการใช้จ่าย
ภารกิจของคุรุสภา
เงินอุดหนุนการด�ำเนินงานของคุรุสภา
๒.๔ ก�ำกับ ดูแล ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน ๑๘๕ แห่ง
เจ้าหน้าที่ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
โดยแบ่งเป็น ๔ ไตรมาสๆ ละ ๕๖,๑๕๐ บาท
ต่อ ๑ เขตพื้นที่ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน
๓. กลุ่มพัฒนาเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ
๔๑,๕๕๑,๐๐๐ บาท (สีส่ บิ เอ็ดล้านห้าแสน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๓.๑ เสนอแผนพัฒนา ส่งเสริม ยกย่อง เครือข่ายองค์กร ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๒. สรุปและรายงานผลการด�ำเนิน
วิชาชีพทุกระดับ
๓.๒ จัดท�ำทะเบียนเครือข่ายองค์กรวิชาชีพระดับเขต งาน/การใช้จ่ายเงินตามแผนของคุรุสภา
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในภาพรวมทัว่ ประเทศ
ระดับภาค และระดับประเทศ
๓.๓ ก�ำกับ ดูแล และจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา เสนอส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา เลขาธิการ
เครือข่ายองค์กรวิชาชีพที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส�ำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
คุรุสภา
๓.๔ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเครือข่าย พร้อมทัง้ แจ้งไปยังคุรสุ ภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เพื่อทราบทั่วกัน
องค์กรวิชาชีพ
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๓. ด�ำเนินงานทางธุรการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการคุรุสภา
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๑๔๕ คน
๔. ด�ำเนินงานทางธุรการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนคุรุสภา
ในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๑๐ เขต
๕. จัดท�ำท�ำเนียบรายชื่อคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศ จ�ำนวน ๑๘๕ คณะ
๗. ด�ำเนินงานทางธุรการและเสนอแนวทางการพัฒนา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อกระจายการให้บริการสมาชิก
โดยให้มีหน่วยงานของคุรุสภาในระดับจังหวัดเพื่อรองรับ
การด�ำเนินงานของคุรุสภา
๘. ประสานการด�ำเนินงานระหว่างคุรุสภาและคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษาในการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภา
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๓,๐๘๖ เรื่อง
๙. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา ในคุรสุ ภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จ�ำนวน ๑๘๕ คน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานของคุรุสภา ระดมความคิดเห็นเกี่ยว
กับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
๑๐. ตรวจเยี่ยม นิเทศงาน และให้ค�ำปรึกษาหารือแก่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ๒๓ เขต
๑๑. ก�ำกับ ดูแล และรายงานผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำเดือน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน ๑๘๕ คน
๑๒ ด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและเสนอขอเลือ่ น
เงินเดือนพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ในคุรสุ ภา
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เขตพื้นที่การศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ
๒๕๕๕ ครั้ ง ที่ ส องครึ่ ง ปี ห ลั ง วั น ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๗๗ คน และ
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่หนึ่ง
ครึง่ ปีแรก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ จ�ำนวน
๑๘๕ คน
๑๓. ด�ำเนินงานทางธุรการและ
เสนอแผนในการด�ำเนินงานพัฒนาวิชาชีพ
และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึ่งในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลการด�ำเนินการดังนี้
๑๓.๑ ก�ำหนดแผนและแนวทาง
การด�ำเนินงานพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ
ทางการศึกษา
๑๓.๒ จัดท�ำหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์
เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประจ�ำปี ๒๕๕๖
๑๓.๓ ก� ำ หนดแนวทางและ
ยกร่างระเบียบคุรุสภาว่าด้วยเครือข่าย
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
เสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณา
ออกระเบียบส�ำหรับใช้ถือปฏิบัติในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาได้ร่วมพัฒนาวิชาชีพและ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคุรุสภาตามที่คุรุสภาก�ำหนด

ในรูปแบบของเครือข่าย
๑๔. ด�ำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สมาชิกศูนย์
เครือข่ายผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจ�ำปี ๒๕๕๖ จ�ำนวน
๕๓๗ แห่ง เป็นเงินจ�ำนวน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสน
บาทถ้วน)
๑๕. ด�ำเนินการส�ำรวจสถานะของสมาชิกศูนย์เครือข่าย
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพือ่ เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
จัดท�ำทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
๑๖ ด�ำเนินการจัดท�ำทะเบียนและแฟ้มข้อมูลสมาชิกศูนย์
เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ�ำนวน ๑,๓๐๓ แห่ง
๑๗. ติดตามรายงานผลการด�ำเนินงานของสมาชิกศูนย์
เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ
จัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ประจ�ำปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

๕. กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน
ก�ำกับติดตามงานบริหารเครือข่ายพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษาและการด�ำเนินงาน
ทางธุรการในการประชุมของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษา
เป็ น เงิ น จ� ำ นวน ๑,๘๒๐,๒๐๐ บาท
(หนึง่ ล้านแปดแสนสองหมืน่ สองร้อยบาทถ้วน)
๖. กิ จ กรรมการพั ฒ นาคุ รุ ส ภา
เขตพื้นที่การศึกษาและการด�ำเนินงาน
ทางธุรการของคณะอนุกรรมการกระจาย
อ�ำนาจไปสู่คุรุสภาส่วนภูมิภาค เป็นเงิน
จ�ำนวน ๑,๔๐๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
สี่แสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

แนวทางการในการด�ำเนินงานในปี ๒๕๕๗

มุมมองในการพัฒนางานของ
ส� ำ นั ก พั ฒ นาคุ รุ ส ภาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๔๙,๐๖๗,๓๐๐ บาท
(สีส่ บิ เก้าล้านหกหมืน่ เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) เพือ่ การด�ำเนินงาน
ตามหน้าที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนัก ซึ่งได้ก�ำหนด
กิจกรรมในการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้ดังนี้
๑. กิจกรรมจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าด�ำเนินงานของ
คุรสุ ภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ๑๘๕ แห่ง เป็นเงินจ�ำนวน ๓๘,๓๖๙,๐๐๐
บาท (สามสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๒. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาวิชาชีพของ
สมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา จ�ำนวน
๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึง่ ก�ำหนดเป้าหมาย
ว่าต้องจัดสรรเงินอุดหนุนไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เครือข่าย
๓. กิจกรรมงานบริหารทัว่ ไป การรายงานผลการด�ำเนินงาน
ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาและการด�ำเนินการให้ได้มาซึ่ง
ผู้แทนคุรุสภาในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน ๑๗๗ เขต
และในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ๕ แห่ง เป็นเงินจ�ำนวน ๕๘๓,๐๐๐
บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. กิจกรรมการส่งเสริม ก�ำกับ ดูแล และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ในคุรสุ ภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ๑๘๕ คน/๑๘๕ เขต เป็นเงินจ�ำนวน
๓๙๒,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

“เรี ย นรู ้ ใ นงาน บริ ก ารด้ ว ยใจ
ก้าวไปอย่างมีส่วนร่วม” เป็นค่านิยมที่
ทุกคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภารู้จักกันดี ท่องกันได้
ทุกคน และกล่าวกันว่าต้องยึดถือเป็นหลัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ การงานและถ้าเป็น
เพียงแค่รวู้ า่ เป็นค่านิยม หรือกล่าวพร้อมกัน
เมือ่ มีการประชุมร่วมกัน และยอมรับว่าเป็น
ค่านิยมร่วมกันแต่ถ้าไม่น�ำมาถือปฏิบัติกัน
อย่างจริงจัง คงไม่ส่งผลต่อการพัฒนางาน
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาอย่างแน่นอน
การพัฒนางานของส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ บุคลากรผู้
ปฏิบตั งิ านของคุรสุ ภาหากเพียงน�ำค่านิยม
ดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
ควบคู่กับนโยบายและแนวทางการด�ำเนิน
งานของ คณะผูบ้ ริหารส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภาในการขับเคลือ่ นภารกิจของคุรสุ ภา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ย่อมส่งผลต่อการพัฒนางานของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นที่ยอมรับได้
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หน่วยตรวจสอบภายใน
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ผลการด�ำเนินงานตรวจสอบภายใน

คณะรัฐมนตรีไดมมี ติใหจดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบประจาํ
กระทรวงเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน ในภาพรวมของกระทรวง ตามขอ เสนอของ
กระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ให เปนเครื่องมือที่สําคัญของผูบริหารในการควบคุม ติดตาม
การใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน งาน / โครงการตางๆ และ
ใหจัดตั้งกลุมงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เพื่อทําหนาที่
เปนฝายเลขานุการและทาํ หนา ทีผ่ ตู รวจสอบภายในของกระทรวง
โดยมุง เนน การตรวจสอบ งานโครงการทีม่ คี วามสาํ คัญ หรือทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูง หรือทีม่ สี ญ
ั ญาณบอกเหตุวา อาจจะมีความเสียหายเกิดขึน้
โดยประสานแผนการตรวจสอบกับหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม
เพือ่ ให้การตรวจสอบมีขอบเขตงานที่ กว้างขวางและไม่ซำ�้ ซ้อนกัน
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้ก�ำหนดให้มีหน่วยตรวจ
สอบภายใน พร้อมทัง้ ได้ออกระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขึน้ ตามมติคณะกรรมการคุรสุ ภา ในการประชุมครัง้ ที่
๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ โดยก�ำหนดอ�ำนาจ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ไว้ดังนี้

078 ครบรอบ ๖๙ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑. ตรวจสอบความถูกต้องและเชือ่ ถือ
ได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค
และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป
ปริมาณมากน้อยตามความจ�ำเป็นและ
เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส�ำคัญ
ของเรือ่ งทีต่ รวจสอบ รวมทัง้ วิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจ
๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยว
กับการบริหารงบประมาณ การบริหาร
การเงิน การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน
รวมทัง้ การบริหารงานด้านอืน่ ๆ ของส�ำนักงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ค�ำสั่ง และมติคณะกรรมการ
ตลอดจนสอบทานการดูแลรักษาทรัพย์สนิ
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไป
โดยมีประสิทธิผลและประหยัด
๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
เสนอแนะวิ ธี ก าร หรื อ มาตรการใน
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ
งานตาม (๑) และ (๒) เป็ น ไปโดย
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิง่
ขึน้ รวมทัง้ เสนอแนะเพือ่ ป้องปรามมิให้เกิด
ความเสี ย หาย หรื อ การทุ จ ริ ต รั่ ว ไหล
เกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ
ของคุรุสภา
๔. ติ ด ตามผลการตรวจสอบ
เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้บริหาร
ของหน่วยรับตรวจ
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการ คณะกรรมการ
หรือเลขาธิการ นอกเหนือจากแผนการ
ตรวจสอบประจ�ำปี โดยให้ขนึ้ ตรงต่อประธาน
กรรมการคุรุสภา

อัตราก�ำลัง

หน่ ว ยตรวจสอบภายใน
มีอตั ราก�ำลังทีไ่ ด้รบั การจัดสรรทัง้ หมด
๖ อัตรา ปัจุบันมีคนครองต�ำแหน่ง
อยู่เพียง ๓ อัตรา คือ

ผลงานในปีที่ผ่านมา

นางรัชนี ยุตรินทร์

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวกชพร ศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด�ำเนิน
งานด้านการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ โดย
มีผลการด�ำเนินงานเป็นดังนี้
๑. รายงานตรวจสอบภายในส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๒. รายงานตรวจสอบภายในสวัสดิการส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๓. รายงานผลการตรวจสอบการด�ำเนินงาน งานบริหารพัสดุ
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑-๓
๔. รายงานผลการตรวจสอบการด�ำเนินงาน งานบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑-๓
ปัจจุบนั หน่วยตรวจสอบภายใน ก�ำลังด�ำเนินการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามแผนการปฏิบัติ
งานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คือ
๑. ด�ำเนินการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านด้านการเงิน การบัญชี
การงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ไตรมาส ๑-๓
๒. ด�ำเนินการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านด้านพัสดุและทรัพย์สนิ
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาส ๑-๓

แผนการตรวจสอบในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นางสาวผุสดี แสงโพธิ์ทอง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ด้วยส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ก�ำหนดโครงสร้างให้มหี น่วย
บริการงานตามภารกิจของคุรุสภา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วย
ตรวจสอบภายใน ตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวจึงได้วางแผนออกตรวจตามหน่วยบริการทั่วประเทศ
เพื่อมุ่งหวังให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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คณะกรรมการผู้จัดท�า
ผู้อ�านวยการผลิต
ดร.อ�านาจ สุนทรธรรม
ดร.ส�าเริง กุจิรพันธ์
นายสุรินทร์ อินทรักษา
นายก๊ก ดอนส�าราญ

เลขาธิการคุรุสภา
รองเลขาธิการคุรุสภา
รองเลขาธิการคุรุสภา
รองเลขาธิการคุรุสภา

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
นายวินัย รอดจ่าย
นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา
นายวัฒนา ไตรยราช

กรรมการคุรุสภา
อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการคุรุสภา
กรรมการคุรุสภา

ผู้สนับสนุนข้อมูล
นางธีรวัฒนา มีศิลป์
นายบุญส่ง นาวารักษ์
ดร.พรศรี ฉิมแก้ว
นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์
ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม
นางปรีชญาภรณ์ เหมวิมล
นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง
นางเกศธิดา เขียวสอาด
นางโสภิตา สุวรรณะ
นางรัชนี ยุตรินทร์

ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผน
ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ
ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
ผู้อ�านวยการส�านักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
ผู้อ�านวยการส�านักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ด�าเนินการจัดท�า
นางเกศธิดา เขียวสอาด
นางสาววินีตา รังสิวรารักษ์
นางสาววรวรรณ พรพิพัฒน์
นางสาวธัญรัตน์ ศิริเมฆา
นายณรงค์ ศิริพรชัยกุล
นายสุรวิทย์ ธนวิจิตรพันธ์

ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าบริหารทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

080 ครบรอบ ๖๙ ปี ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

