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สารประธานกรรมการคุรุสภา

ใน

โอกาสทีส่ าํ นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ซึ่งเปนองคกรขับเคลื่อนภารกิจ
ของคุรุสภามาตั้งแตวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๘๘
ปนดี้ าํ เนินการมาครบรอบ ๗๐ ป หรือ ๗ ทศวรรษ
ดวยความมุงมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการรองรับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการคุรสุ ภา คณะผูบ ริหารและเจาหนาที่
ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นับแตวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตองเปนองคกรที่
ทํางานในเชิงรุก ดวยการมองการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยอยางรอบดาน มองไปในอาเซียน
และนานาชาติ และมองการมาถึงของศตวรรษ
ที่ ๒๑ อยางรูเทาทันแลวนําสิ่งที่ไดมาวิเคราะห
เพื่อกําหนดเปนแนวคิด และแนวปฏิบัติในการพัฒนาวิชาชีพครูใหวิชาชีพครูเดน เปนสงา และเปนความ
ภาคภูมิใจของสังคมไทยใหได
ในฐานะของประธานกรรมการคุรุสภา ผมหวังวาพวกเราทุกคน ทั้งคณะกรรมการคุรุสภาเอง
คณะผูบริหาร บุคลากรของคุรุสภาทุกภาคสวน จะไดรวมกันผลักดันแนวคิดดังกลาวขางตน ใหสําเร็จ
ลุลวงไปได
ในโอกาสอันเปนมงคลที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดรับการสถาปนามาครบ ๗๐ ป ผมขอ
อํานาจสิ่งศักดิ์และบูรพาจารยที่คุมครองสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา อํานวยพรใหคณะผูบริหารและ
เจาหนาทีส่ าํ นักงานเลขาธิการคุรสุ ภาทุกทาน ประสบความสําเร็จในการดําเนินภารกิจเพือ่ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกสิ่งทุกประการ

(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ไพฑูรย สินลารัตน)
ประธานกรรมการคุรุสภา

๐๓

สารประธานกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ

ใน

โอกาสครบรอบ ๗๐ ป การสถาปนา
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ในวันจันทรที่
๒ มีนาคม ๒๕๕๘ กระผมในฐานะประธานกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ขอกราบขอบพระคุณ ทุกผู
ทุกนาม และทุกทานทีไ่ ดดาํ เนินการและมีสว นดําเนินการ
ในการกํ า เนิ ด และพั ฒ นาก อ นที่ จ ะจั ด ตั้ ง คุ รุ ส ภา
เปนสภาในกระทรวงศึกษาธิการ โดยการประกาศใช
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ เพื่อทําหนาที่
ใหความคิดเห็น เปนสภาที่ปรึกษา และรักษานโยบาย
การศึกษาของชาติ เพื่อชวยฐานะครู และเพื่อทําหนาที่
แทน ก.พ. คุรุสภาจึงทําหนาที่พัฒนาวิชาชีพ และ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูมาโดยตลอด
เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาในป ๒๕๔๒ ตางยอมรับวาครูเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา จึงมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แทนพระราชบัญญัติครู
พุทธศักราช ๒๔๘๘ เพื่อปรับคุรุสภาเดิมเปนสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา แตยังใชชื่อวา
“คุรุสภา” ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ใหเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และยกยองสงเสริมพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยแยกการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูไปใหอีก
หนวยงานหนึ่งดําเนินการควบคูกันไป และแยกการบริหารบุคคล การเงินและวิทยฐานะไปให ก.ค.ศ.
ดําเนินการ
การดําเนินงานที่ผานมาตั้งแต ป ๒๔๘๘ จนถึงปจจุบันสําเร็จดวยดี ดวยมีวิสัยทัศนของ
คุรุสภาวา “เปนองคกรวิชาชีพที่มุงสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาใหมี
มาตรฐานและจรรยาบรรณในระดับสากล” มีคานิยมของสํานักงานวา “เรียนรูในงาน บริการดวยใจ
กาวไปอยางมีสวนรวม” ซึ่งผลการดําเนินงานก็มีการพัฒนาสรางสรรคตลอด โดยยึดผูประกอบวิชาชีพ
เปนศูนยกลางนําไปสูการสรางคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตองขอขอบพระคุณ
เจาหนาที่และบุคลากรในสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาทุกคนตั้งแตอดีตและปจจุบัน ขอใหผลบุญ
และกรรมดีทที่ กุ ทานไดกระทําและเสียสละจงเปนพลวัตรปจจัยสนับสนุนสงเสริมใหเจาหนาทีแ่ ละบุคลากร
ทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ และความสําเร็จในชีวิตการงานและครอบครัวตลอดไป

(ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง)
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

๐๔

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

สารเลขาธิการคุรุสภา

เนื่อง

ในโอกาสวันสถาปนาสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ ๗๐ ป
วันจันทรที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ สํานักงานเลขาธิการ
คุ รุ ส ภาในฐานะหน ว ยงานหลั ก ที่ เ ป น ผู  รั บ ผิ ด ชอบ
การดําเนินงานของคุรุสภา ไดมีสวนสําคัญในการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเปน
วิ ช าชี พ ควบคุ ม ตามกฎหมายให เ ป น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
การดํ า เนิ น งานในรอบป ที่ ผ  า นมา แม จ ะมี ป  ญ หา
อุปสรรคในเรื่องการปฏิบัติงานก็ตาม แตดวยความ
เสี ย สละ วิ ริ ย ะอุ ต สาหะของพนั ก งานเจ า หน า ที่
ทุกคน ทําใหคุรุสภากาวหนาฟนฝาอุปสรรคเพื่อกาวสู
ปที่ ๗๑ ความสําเร็จจากการดําเนินงานที่ผานมานี้ ถือเปนความภาคภูมิใจของพวกเราชาวคุรุสภาทุกคน
จากการดําเนินงานที่ผานมานั้น มีหลายองคประกอบที่ผลักดันใหคุรุสภาดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จกาวยางไปอยางมีศกั ยภาพ ขอขอบคุณคณะกรรมการคุรสุ ภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตางๆ ที่มีสวนชวยผลักดันใหการดําเนินงานตามภารกิจของคุรุสภา
สําเร็จลุลวงเจริญกาวหนาจนถึงปที่ ๗๐ และขอขอบคุณในความรวมมือรวมใจจากพนักงานเจาหนาที่
คุรุสภาทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคทุกคน รวมถึงทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นับเปน
ความสามารถและความเขมแข็งที่นาชมเชยยิ่ง ขอแสดงความชื่นชมทุกทาน
ณ โอกาสนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาล
ใหทุกทานและครอบครัวประสบแตความสุข ความเจริญ ดวยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

(ดร.อํานาจ สุนทรธรรม)
เลขาธิการคุรุสภา

๐๕

๐๖

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

คํานํา

อ

ณุสนธิ ตัง้ แตมกี ารประกาศใชพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘ จัดตัง้ “คุรสภา” เปนสภา
ในกระทรวงศึกษาธิการ เมือ่ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๘๘ สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ก็ไดรบั การสถาปนาขึน้
โดยยึดเอาวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๘๘ วันทีน่ ายทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน
กรรมการอํานวยการคุรุสภา ลงนามในคําสั่งแตงตั้งขาราชการในกระทรวงศึกษาธิการมาเปนเจาหนาที่
เพือ่ ปฏิบตั งิ านของสํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภาเปนตนมา นับถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ สํานักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภาทําหนาทีข่ บั เคลือ่ นภารกิจของคุรสุ ภามาครบรอบ ๗๐ ป
ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั หิ นาที่ ๗๐ ป สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ไดปรับเปลีย่ นบทบาทและภารกิจ
ตามทีม่ กี ารปรับปรุงกฎหมายครู โดยแบงการดําเนินงานเปน ๓ ยุค ดังนี้
ยุคที่ ๑ ยุคพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ตัง้ แต พ.ศ.๒๔๘๘ - ๒๕๒๓ คุรสุ ภารับโอนกิจการ
ของสามัคยาจารยสมาคมที่ยุบเลิกไป และทําหนาที่บริหารงานบุคคล งานสงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
และงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ยุคที่ ๒ ยุคพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๔๖ คุรสุ ภาทําหนาที่
สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการครู เพราะไดโอนการบริหารงานบุคคล
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) กระทรวงศึกษาธิการ ใหทาํ หนาทีน่ โี้ ดยเฉพาะ
ยุคที่ ๓ ยุคพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ โดยปรับคุรสุ ภา ใหเปนสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เรียกชือ่ วา “คุรสุ ภา” เหมือนเดิม ใหมหี นาทีใ่ นการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และพัฒนาวิชาชีพ โดยใหแยกงานสวัสดิการ สวัสสดิภาพ และความมัน่ คง ทีเ่ คยเปนหนาทีข่ อง
คุรสุ ภา ใหไปอยูใ นความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
ในยุคของการสรางมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนที่ยอมรับ ใหเปนที่เชื่อถือ
ศรัทธาแกสงั คม ใหสามารถเทียบเคียงกันไดกบั มาตรฐานครูอาเซียน เพือ่ การเตรียมความพรอมเขาสูป ระชาคม
อาเซียน การสรางองคความรูใ นวิชาชีพทางการศึกษาสําหรับการพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑ รวมไปถึง
การพัฒนาระบบบริการดานวิชาชีพใหเปนที่ประทับใจของสมาชิก ถือเปนความรับผิดชอบสําคัญของ
คุรสุ ภา สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ในกาวยางปที่ ๗๑ ตองเรงขับเคลือ่ นภารกิจดังกลาว ดวยการ เรียนรู
ในงาน บริการดวยใจ กาวไปอยางมีสว นรวม ซึง่ เปนคานิยมทีเ่ จาหนาทีส่ าํ นักงานเลขาธิการคุรสุ ภายึดถือ
ปฏิบตั เิ ปนสําคัญ
หนังสือ ๗๐ ป การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภาเลมนี้ ไดเรียบเรียงใหเห็นภาพการดําเนินงาน
ตามภารกิจและพัฒนาการของคุรสุ ภา ของสํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ในชวงเวลา ๗ ทศวรรษทีผ่ า นมา
รวมไปถึงแนวคิด มุมมองในการพัฒนางานตามภารกิจหลักของคุรสุ ภา เพือ่ ใหเปนแหลงศึกษาคนควาขอมูล
และแนวทางการดําเนินการตางๆ ทีอ่ งคกร “คุรสุ ภา” มีตอ ผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา และภารกิจ
ทีส่ ะทอนความรับผิดชอบตอสังคมในดานการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
๒ มีนาคม ๒๕๕๘

๐๗

สารบัญ
สารประธานกรรมการคุรุสภา
สารประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
สารเลขาธิการคุรุสภา
คํานํา
สารบัญ
คํานิยม
• ดร. คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
• นายนคร ตังคะพิภพ
• นายยุทธชัย อุตมา
นโยบายและยุทธศาสตรของคณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
แผนภูมิโครงสรางสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
หนาที่ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผูบริหารสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
การเสริมสรางพลังอํานาจการทํางานของครู (รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ)
แนวทางการขับเคลื่อน วิชาชีพครูและองคกรวิชาชีพทางการศึกษา
สูอาเซียนและนานาชาติของคุรุสภา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
ทําเนียบเลขาธิการคุรุสภา
ทําเนียบรองเลขาธิการคุรุสภา
๗๐ ป สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
• ยุคที่ ๑ ยุคพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช ๒๕๔๘ ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๕๒๓
• ยุคที่ ๒ ยุคพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช ๒๕๔๘ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๔๖
• ยุคที่ ๓ ยุคพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปจจุบัน
กาวยางปที่ ๗๑ “แนวคิด มุมมอง ในการพัฒนางาน”
• งานมาตรฐานวิชาชีพ
• งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• งานพัฒนาวิชาชีพ
• งานยกยองเชิดชูเกียรติวิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
• งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• งานกํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ
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การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

คํานิยม

ดร. คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใน

โอกาสครบรอบ ๗๐ ป แหงการสถาปนาสํานักงานเลขาธิการ

คุรสุ ภา ขอแสดงความชืน่ ชมในความมุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
ความเขมแข็งขององคกรใหเปนหลักในการพัฒนาวิชาชีพครู เปนที่พึ่ง
ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ และเปน
ความหวังของสังคมทีจ่ ะมีหลักประกันในคุณภาพของครูไทย การศึกษาไทย
บนเสนทางของความเปลีย่ นแปลงทีผ่ า นมา คุรสุ ภาไดฟน ฝาอุปสรรค
จนมีความกาวหนาบนอุดมการณแหงการจัดตั้งหลายประการ เชน
๑. ไดรากฐานของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและระบบ
พัฒนาวิชาชีพ และเดินหนาอยางมุง มัน่ เพือ่ ยกระดับใหมปี ระสิทธิภาพ
และเขาสูมาตรฐานสากล
๒. ไดฟนฟูความเชื่อมั่นในวิชาชีพครู จนสามารถพลิกกระแส
เปนสาขาทีไ่ ดรบั ความนิยมระดับตนในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
ทั้งยังริเริ่มที่จะวางแนวทางที่จะเปดโอกาสผูมีความรู ความสามารถในวิชาชีพอื่น ตลอดจนครูจากตางประเทศ
ไดเขาสูวิชาชีพครูอยางเหมาะสม
๓. ไดวางเครือขายที่สามารถเขาถึงครูทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาการใหบริการและใหคําปรึกษา
๔. ไดวางแนวทางประสานความรวมมือกับสถาบันผูผลิตและหนวยงานผูใช ซึ่งยอมจะนํามาซึ่งความ
สอดคลองและความทันตอเหตุการณในการผลิต พัฒนา และบรรจุครูในอนาคต
๕. ไดวางกลไกในการแสวงหา คัดสรร และยกยองประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนแบบอยางและแรงบันดาลใจใหแกผูประกอบวิชาชีพครูทั่วประเทศ
เหนือสิ่งอื่นใด คุรุสภาไดริเริ่มและไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ “รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี”
เพื่อยกยองครูไทยและครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อีก ๑๐ ประเทศ ที่ไดสรางความเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตลูกศิษย และมีคุณูปการตอการศึกษา
ดวยพื้นฐานแหงการการพัฒนาที่มั่นคง จึงขอรวมเปนกําลังใจ และตั้งความหวังวา คุรุสภาจะเปนพลัง
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยในการกาวสูอนาคตที่ทาทาย แตเปยมดวยโอกาสโดยเฉพาะอยางยิ่ง
๑. การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อรับแนวความคิดและวิทยาการใหมๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมโลก มาคัดสรร และปรับประยุกตอยางรูเทาทัน และผสมผสานกับภูมิปญญาไทยใหเหมาะสมและลงตัว
๒. การพัฒนาองคกรใหเปนทีเ่ ชือ่ ถือศรัทธาของผูป ระกอบวิชาชีพของสังคมไทยโดยรวมวาเปนหลักประกัน
ของคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรมจริยธรรมของครูไทย การศึกษาไทย
๓. การเปนกลไกทีจ่ ะสะทอนประสบการณ ความคิดเห็น และความตองการจากผูป ระกอบวิชาชีพครูและ
จากสังคม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา

๐๙

คํานิยม

นายนคร ตังคะพิภพ

รางวัลคุรสุ ภาสดุดี ประจําป ๒๕๔๔

ค

วามเปนครูนนั้ ถือไดวา เปนผูท สี่ งั คมใหการยอมรับนับถือ
มาแตอดีตกาล เพราะไดถา ยทอดความรูแ ละความดีใหแก
ศิษยดวยความเมตตากรุณา ปลื้มใจยินดีที่ศิษยมีความสําเร็จและ
มีความเที่ยงธรรมโดยเสมอหนา ครูแทจงึ ปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละบําเพ็ญ
คุณธรรมเหลานีอ้ ยางตอเนือ่ งตลอดเวลา ครูจงึ ไดรบั การยกยองอยางสูง
จากบรรดาศิษยและบุคคลทั่วไปเสมอ แตครูก็เปนคนธรรมดา
ที่อยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย แถมครูยังมีจํานวนมาก
กระจายอยูทุกพื้นที่ทั่วไทย ดํารงตนเปนหมูเหลาอยูในสังคมตาม
วัฒนธรรมและศาสนาที่แตกตางกันไป จึงจําเปนตองมีมาตรฐาน
ของวิชาชีพ เพื่อกํากับดูแลกันเอง เพื่อรักษาแบบฉบับของความ
เปนครูแทไวใหคนรุนหลังไดยึดถือปฏิบัติตามกันไปชั่วกาลนาน
เหตุนเี้ องคงเปนทีม่ าของการจัดตัง้ “คุรสุ ภา” ซึง่ เปรียบเทียบบทบาท
หนาทีก่ ค็ งมีความคลายกับเนติบณ
ั ฑิตยสภา ของผูป ระกอบวิชาชีพ
นักกฎหมาย และคลายกับแพทยสภาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งเปนวิชาชีพชั้นสูงที่ตองการธํารงรักษา
เกียรติแหงวิชาชีพในคณะของตนใหเปนที่ยอมรับของสังคมสวนรวม นั่นเอง
ตั้งแตป ๒๔๘๘ ถึงปจจุบัน มีองคกรนิิติบุคคลในกระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่หลัก เรียกวา “คุรุสภา”
มีฐานะเปนสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กํากับ
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้ง กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ประสานสงเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ในฐานะที่ผมเปนคนหนึ่งที่เปนครู มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษา และมีโอกาสไดเขามาเปนคณะอนุกรรมการ คณะทํางานของคุรุสภา จึงมองเห็นเจตนารมณและ
ความพยายามของคุรุสภา ที่สรางกติกาและกํากับดูแล ใหครูมีมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูงสมกับที่ “ครูสรางคน
คนสรางชาติ” ซึ่งครูทุกคนตองปฏิบัติใหไดตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด และผูเปนครูจะสัมผัสทางตรงได
จากการตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่กําหนดมาตรฐานไวอยางชัดเจน สวนบุคคลทั่วไปก็จะสัมผัสไดทาง
ออม จากกิจกรรม ตางๆ ที่สํานักงานคุรุสภาจัดขึ้น อาทิ การยกยองเชิดชูครูและการนําเสนอผลงานดีๆ ใน
รูปแบบตางๆ ซึ่งสรางความภาคภูมิใจในอาชีพครูไดอยางมาก ไมวาจะเปนการมอบรางวัลใหครูประจําการ
หรือการไดรับพระมหากรุณาธิคุณใหครูที่ทํางานจนครบเกษียณอายุราชการเขาเฝารับพระราชทาน
เข็มเชิดชูเกียรติครูอาวุโส จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนอาชีพเดียวที่ไดรับเกียรติอันสูงสุดเชนนี้
นอกจากนี้ ยังยกยองเชิดชูเกียรติครูที่ลวงลับไปแลว ดวยการรวบรวมประวัติและผลงานจัดพิมพเปนหนังสือ
ประวัติครู เผยแพรเกียรติคุณครูในงานวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ มกราคมของทุกป
ดวยเกียรติประวัติ ผลงานและคุณคาแหงภารกิจของสํานักงานคุรุสภา สานกอติดตอกันมาถึง ๗๐ ป
เชื่อวา คงจะมีภูมิคุมกันเพียงพอตอการพัฒนาดวยความมั่นใจเพื่อกาวตอไปอยางมั่นคงและทาทายในสังคม
ยุคหนาสืบตอไป

๐๑๐

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

คํานิยม

นายยุทธชัย อุตมา

เลขาธิการคุรสุ ภา คนที่ ๑๒
(๑๒ มกราคม ๒๕๔๒ - ๔ ตุลาคม ๒๕๔๕)

ถา

ไดศึกษาประวัติศาสตรการกอตั้งคุรุสภา
มาตัง้ แตเริม่ เปน “วิทยาทานสถาน” เมือ่ พ.ศ.
๒๔๓๘ “สภาไทยาจารย” พ.ศ. ๒๔๔๓ และ “สามัคยาจารย
สมาคม” ใน พ.ศ. ๒๔๔๗ จนกระทัง่ สิน้ สงครามโลก ครัง้ ที่ ๒
ไดมกี ารตรากฎหมายวาดวย “ครู” ขึน้ เปนครัง้ แรก ใน พ.ศ.
๒๔๘๘ เรียกวา “พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘”
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘ จะเห็นวา
ผูทําหนาที่บริหารกิจการของคุรุสภาใหเจริญกาวหนา
มาโดยลําดับนั้นก็คือ “สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา” ซึ่งได
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ปเดียวกัน
แมวาตอมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการปฏิรูปการศึกษา
และมีกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขึน้ มาใชบงั คับ “สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา” ก็ยงั ดํารงสถานะตางๆ เชนเดิม เพียงแตไดปรับบทบาทใหม
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของคุรุสภาที่เปลี่ยนไปเทานั้น
วันนี้เปนวันคลายวันเกิดของ “สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา” ครบรอบ ๗๐ ป ผมเองในฐานะที่เคย
ดํารงตําแหนงเลขาธิการคุรุสภาเปนคนที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕) ไดทํางานใกลชิดสนองงานพัฒนา
และสงเสริมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเคียงบาเคียงไหลมากับนองพี่ชาว “สํานักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา” จนถึงวันนี้ แมจะพนจากตําแหนงดังกลาวไปแลว ก็ยงั ไดรว มทํางานในฐานะกรรมการ
ในคณะตางๆ ตามสมควร
งานคุรุสภาเปนงานบริการและประสานความรวมมือ เพื่อใหเกิดการพัฒนาไปตามวัตถุประสงค
ของคุรุสภา ดังนั้น เจาหนาที่คุรุสภา (รวมทั้งตัวผมในสมัยนั้นดวย) จึงตองปรับตัวใหเปน “คุรุบริกร” ที่ดี
นั่นคือตองแสวงหา “แหลงความรู” ที่เกี่ยวของ ทั้งในแวดวงของ “คุรุสภา” และประสานสิบทิศกับผูคน
และสถาบันการศึกษาอื่นนอกคุรุสภา ทั้งภายในและตางประเทศ
หัวใจของการบริการ (SERVICE) คือ S – Satisfaction (ความพึงพอใจ) E - Enthusiasm
(กระตือรือรน) R - Readiness (เตรียมพรอม) V - Variation (เปลี่ยนแปลง) I - Intelligence (ฉลาด)
C- Courtesy (ความมีไมตรีจิต) และ E - Endurance (อดทน) ซึ่งคุณสมบัตินี้ พวกเราชาว “สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา” มีอยูอยางครบถวน จึงขอใหรักษาความดีนี้ไวเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เปนเจาของที่แทจริงของ “คุรุสภา” ตลอดไป

๐๑๑

นโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการคุรุสภา ชุดที่ ๓
นโยบาย

๑. เรงพัฒนาการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
ของคุรุสภา ดวยการ
๑) สงเสริมการผลิตและพัฒนาครูใหมคี ณ
ุ ภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพ รวมทัง้ มีมาตรการในการติดตาม
และประเมินผลการผลิตและพัฒนาครู
๒) ประสานงานกับสถาบันผลิตครู เพื่อการ
ผลิตครูใหมีปริมาณและคุณภาพตามความตองการ
๓) พัฒนาหลักเกณฑและวิธีการออกและ
ตออายุใบอนุญาต การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา การรับรองความรู การรับรองคุณวุฒิ
และการรับรองความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
รวมทัง้ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
๔) พัฒนาวิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพ
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
๕) พัฒนาระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ยกยองเชิดชูเกียรติผปู ระกอบวิชาชีพสูร ะดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
๖) พัฒนาระบบเครือขายพัฒนาวิชาชีพ
และสรางความเชื่อมโยงการดําเนินงานของเครือขาย
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
๗) เตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน
๘) พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเจาพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี
๒. เนนพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดวยการ
๑) พัฒนาคุรุสภาใหเปนองคการสมัยใหม
ทีเ่ นนคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และเนนความ
เปนองคการแหงการเรียนรู องคการแหงนวัตกรรม
องคการความรู และองคการทีเ่ นนผลลัพธแหงการปฏิบตั ิ
๒) กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสู
สวนภูมิภาค โดยการจัดตั้งคุรุสภาจังหวัด
๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริการ และเพื่อการบริหารจัดการ

๐๑๒

๔) ประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อเรงสรางความ
เขาใจ เชื่อมั่น ศรัทธาในองคการ ตอผูรับบริการและ
สังคม
๕) จัดทําขอตกลง (MOU) กับหนวยงาน
เพือ่ สรางความรวมมือและความเชือ่ มโยงการดําเนินงาน
ของคุรุสภา
๖) พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลเพื่ อ
สรางขวัญ กําลังใจ และพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรคุรุสภา ตั้งแตคณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ผูบ ริหารและพนักงาน
เจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗) ทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ ขอบังคับทีเ่ กีย่ วกับ
การเขามาประกอบวิชาชีพ และการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร

แตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ รองรับการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการคุรุสภา เพื่อนําเสนอแนวคิด
ประสาน และเชื่อมโยงการดําเนินงานตามนโยบาย
และทิศทางที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนดรวมกับ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาใหบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายที่กําหนด

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

คณะกรรมการคุรุสภา

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

ประธานกรรมการ
๑ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ไพฑูรย สินลารัตน
กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๘ คน
๒ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษสมาน)
๓ เลขาธิการสภาการศึกษา (รองศาสตราจารย ดร.พินิติ รตะนานุกูล)
๔ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.กมล รอดคลาย)
๕ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย นายแพทย กําจร ตติยกวี)
๖ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ)
๗ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ (รก.))
๘ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (ดร.บัณฑิตย ศรีพุทธางกูร)
๙ หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (นายสันติธร ยิ้มละมัย)

๐๑๓

คณะกรรมการคุรุสภา

๑๐

๑๑

๑๒

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๒๐

๑๓

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๗ คน
๑๐ นายวรศักดิ์ แกนมีผล ดานการบริหารการศึกษา ๑๑ นายเจริญ ไชยสมคุณ ดานการอาชีวศึกษา
๑๒ นายสุกิจ เดชโภชน ดานการศึกษาพิเศษ ๑๓ รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ดานมนุษยศาสตร
๑๔ ดร.นิวัตร นาคะเวช ดานสังคมศาสตร ๑๕ ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๖ นายธีระพันธ พุทธิสวัสดิ์ ดานกฎหมาย
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร หรือศึกษาศาสตร หรือการศึกษา จํานวน ๔ คน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน ๓ คน
๑๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
๑๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรวาท ทองบุ
๑๙ -วางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน ๑ คน
๒๐ รองศาสตราจารย ดร.อมรชัย ตันติเมธ

๐๑๔

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

คณะกรรมการคุรุสภา

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

กรรมการจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จํานวน ๑๙ คน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนงครู จํานวน ๗ คน
๒๑ นายชยพล จันทรเกิดทรัพย ๒๒ นายเสวก วันรักชาติ
๒๓ นายวินัย แบนสุภา ๒๔ นายไพฑูร สีสงา
๒๕ –วาง– ๒๖ นายวัฒนา ไตรยราช ๒๗ นายบุญมี เวชกุล
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา จํานวน ๕ คน
๒๘ นายธีระศักดิ์ สุวรรณปญญา
๒๙ นางเสรี แสงทองเขียว
๓๐ นายพงษศักดิ์ ธีระวรรณสาร
๓๑ นายโอภาศ กลับแปน
๓๒ นายเรือน สิงหโสภา

๐๑๕

คณะกรรมการคุรุสภา

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนงผูบริหารการศึกษา ๑ คน
๓๓ ดร.สุวิทย มูลคํา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก จํานวน ๑ คน
๓๔ ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท
สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา จํานวน ๑ คน
๓๕ นายเพิ่มสิน เฉยศิริ
สังกัดสถานศึกษาเอกชน จํานวน ๓ คน
ตําแหนงครู ๒ คน
๓๖ ดร.รัชนี ชังชู
๓๗ นายวิรัช จันทรเกิด
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ๑ คน
๓๘ นายณรงค โภชนจันทร
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑ คน
๓๙ นายสมศักดิ์ บุญทิม
เลขานุการ
๔๐ เลขาธิการคุรุสภา (ดร.อํานาจ สุนทรธรรม)

๐๑๖

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

๑

๒

๓

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๔

ประธานกรรมการ ๑ ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง
กรรมการโดยตําแหนง (๓ คน) ๒ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ดร.กมล รอดคลาย)
๓ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ)
๔ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ (รก.))
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (๔ คน)
๕ นายภูมิมินทร อินทรสุข ๖ นายอนุสรณ ไทยเดชา ๗ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
๘ ดร.วสันต นาวเหนียว
กรรมการจากคณาจารยในคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
(๒ คน) ๙ ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน ๑๐ รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ
กรรมการผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตําแหนงครู (๓ คน)
๑๑ นางชโรม มานวกุล ๑๒ -วาง- ๑๓ -วางตําแหนงผูบ ริหารสถานศึกษา (๑ คน) ๑๔ ดร.วรายุทธ พัฒนาศิรริ กั ษ ตําแหนงผูบ ริหารการศึกษา (๑ คน)
๑๕ ดร.ปญญา แกวเหล็ก ตําแหนงศึกษานิเทศก (๑ คน) ๑๖ นายบุญสุม อินกองงาม
กรรมการและเลขานุการ ๑๗ เลขาธิการคุรุสภา (ดร.อํานาจ สุนทรธรรม)

๐๑๗

ถ
ง

๐๑๘

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

กลุม่ พัฒนา
ระบบงาน

กลุม่ ทดสอบ
ความรูใ้ นการ
ประกอบวิชาชีพ

กลุม่ รับรองความรู้
และความชำานาญ
ในการประกอบ
วิชาชีพ

กลุม่ ทะเบียน
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

กลุม่ ออก
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

กลุม่ บริการผูข้ อ
ประกอบวิชาชีพ

กลุม่ บริหารทัว่ ไป
ทางการทะเบียน

กลุม่ มาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ

กลุม่ แผนและ
งบประมาณ

กลุม่ วิจยั ติดตาม
และประเมินผล

สำานักทะเบียน
และใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

สำานักมาตรฐาน
วิชาชีพ

สำานักนโยบาย
และแผน

กลุม่ นิตกิ าร

กลุม่ อุทธรณ์

กลุม่ สวัสดิการ

กลุม่ บริหาร
งานบุคคล

กลุม่ การพัสดุและ
อาคารสถานที่

กลุม่ การบัญชี

กลุม่ การเงิน

กลุม่ การประชุม

กลุม่
วิเทศสัมพันธ์

กลุม่ ส่งเสริม
จรรยาบรรณ

กลุม่ พัฒนาการ
ประกอบวิชาชีพ

กลุม่ บริหาร
งานกลาง

กลุม่ กำากับดูแล
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
กลุม่ เลขานุการ
และกิจการพิเศษ

สำานักพัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาชีพ

สำานัก
อำานวยการ

สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา

กลุม่
ประชาสัมพันธ์

กลุม่ วิทยบริการ
และวารสาร

กลุม่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสือ่ สาร

สำานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุม่ พัฒนา
เครือข่ายวิชาชีพ
ทางการศึกษา

กลุม่ ส่งเสริม
สำานักงานคุรสุ ภา
จังหวัด

กลุม่ บริหารและ
ติดตามประเมินผล
สำานักงาน
คุรสุ ภาจังหวัด

สำานักส่งเสริม
และพัฒนาคุรสุ ภา
จังหว้ดั

หน่วยตรวจสอบภายใน
สถาบันเจ้าพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี

สำานักงานคุรสุ ภาจังหวัด

กลุม่ มูลนิธิ
และกองทุน

กลุม่ เชิดชูเกียรติ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ

กลุม่ ยกย่อง
วิชาชีพ

สำานักยกย่อง
เชิดชูเกียรติวชิ าชีพ

ประธานกรรมการคุรุสภา

คณะกรรมการคุรุสภา

สำานักจรรยาบรรณ
วิชาชีพและนิตกิ าร

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

คุรุสภา

แผนภูมิโครงสร้างสำานักงานเลขาธิการคุรุสภา

หนาที่ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
มาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดให
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีหนาที่ ดังนี้
๑. รับผิดชอบเกีย่ วกับการดําเนินงานของคุรสุ ภา
ซึ่งมีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออก
และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแล
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และการพัฒนาวิชาชีพ
๒. ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่น
ที่คุรุสภามอบหมาย
๓. จัดทํารายงานประจําปเกีย่ วกับการดําเนินงาน
เสนอตอคุรุสภา
ทั้งนี้ มาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดให
เลขาธิการคุรสุ ภารับผิดชอบบริหารกิจการของสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งดําเนินการตามที่ประธาน
กรรมการคุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภา ประธาน
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพมอบหมาย นอกจากนี้ยังมีหนาที่ ดังตอไปนี้

๑. บริหารกิจการของสํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภาใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคของ
คุรุสภา ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ
และประกาศของคณะกรรมการคุรสุ ภา และเปนผูบ งั คับ
บัญชาพนักงานเจาหนาที่ทุกตําแหนง ยกเวนหัวหนา
หนวยตรวจสอบภายใน ใหขนึ้ ตรงตอประธานกรรมการ
คุรุสภา ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
๒. ดูแลรักษาทะเบียนผูไดรับใบอนุญาต
๓. ควบคุมดูแลทรัพยสินของคุรุสภา
๔. เสนอรายงานประจําปเกีย่ วกับผลการดําเนินงาน
ดานตางๆ ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้ง
รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดําเนินงาน
แผนการเงิ น และงบประมาณของป ต  อ ไป ต อ
คณะกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณา
๕. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการ
และดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตาม
วัตถุประสงคของคุรุสภา ตอคณะกรรมการคุรุสภา

๐๑๙

ผูบริหารสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ดร.ดิเรก พรสีมา

ที่ปรึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ดานมาตรฐานวิชาชีพ

นายเกษม กลั่นยิ่ง

ที่ปรึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ดานพัฒนาวิชาชีพ

ดร.อํานาจ สุนทรธรรม
เลขาธิการคุรุสภา

ดร.สําเริง กุจิรพันธ
รองเลขาธิการคุรุสภา

๐๒๐

นายสุรินทร อินทรักษา
รองเลขาธิการคุรุสภา

ดร.กก ดอนสําราญ
รองเลขาธิการคุรุสภา

ดร.สมพงษ ปานเกลา
รองเลขาธิการคุรุสภา

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

สํานักนโยบายและแผน

นางธีรวัฒนา มีศิลป

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน

นางสาววราภรณ สายนอย

ผูอํานวยการกลุมแผนและงบประมาณ

นางสาวนิลวรรณ โรงแสง
ผูอํานวยการกลุมวิจัย ติตตาม
และประเมินผล

นางกรรณิการ เฑียรบุญเลิศรัตน
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบงาน

หนาที่ความรับผิดชอบ

กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และแผนงานโครงการ
จัดทําขอเสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย ปญหาการพัฒนาวิชาชีพ การประกอบวิชาชีพ
หรือการออกกฎ ระเบียบ และประกาศตางๆ จัดตั้ง จัดสรร และบริหารงบประมาณ ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานประจําป ประสาน สงเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาระบบงานและโครงสราง ประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา

๐๒๑

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

ดร.พรศรี ฉิมแกว
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานวิชาชีพ

นางสาวกรรณิการ บารมี
ผูอ าํ นวยการกลุม มาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ

นางสาวภัททินี เชาวเมธากุล
ผูอ าํ นวยการกลุม รับรองความรู
และความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี
ผูอํานวยการกลุมทดสอบความรู
ในการประกอบวิชาชีพ

หนาที่ความรับผิดชอบ

กําหนดและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพือ่ การประกอบวิชาชีพ
รับรองความรูและประสบการณวิชาชีพ รับรองคุณวุฒิ ทั้งในและตางประเทศเพื่อการประกอบวิชาชีพ รับรอง
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทดสอบเกี่ยวกับความรูในการประกอบวิชาชีพ กําหนดหลักเกณฑ
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๐๒๒

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

นายสุรศักดิ์ จินตรัตน
ผูอ าํ นวยการสํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

นางสุพรรณี รักนาม
ผูอ าํ นวยการกลุม บริหารทัว่ ไป
ทางการทะเบียน

นางปยพร ศรีนาง
ผูอ าํ นวยการกลุม บริการ
ผูข อประกอบวิชาชีพ

นางโสมยใจ สนเทศ
ผูอ าํ นวยการกลุม ออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

นางอรณิช รักเสรีธรรม
ผูอ าํ นวยการกลุม ทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หนาที่ความรับผิดชอบ

ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จัดทําและดูแลรักษาทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพและทะเบียนสมาชิกคุรสุ ภา ออกใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน ออกหนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
โดยไมไดรบั ใบอนุญาต และตรวจสอบรับรองขอมูลการประกอบวิชาชีพ จัดทําขอมูลสารสนเทศผูไ ดรบั ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ งานบริหารทั่วไปทางการทะเบียนใบอนุญาต

๐๒๓

สํานักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ

นางปรีชญาภรณ เหมวิมล
ผูอํานวยการสํานักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
ผูอํานวยการกลุมอุทธรณ (รก.)
ผูอํานวยการกลุมนิติการ (รก.)
ดร.บัณฑิตตา จินดาทอง (รก.)
ผูอํานวยการกลุมกํากับดูแล
จรรยาบรรณวิชาชีพ

หนาที่ความรับผิดชอบ

รับเรื่องรองเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประสานการดําเนินงานกระบวนการสืบสวน
สอบสวน และพิจารณาการประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้ การอุทธรณคาํ วินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ การอุทธรณรองทุกขของพนักงานเจาหนาที่ เปนที่ปรึกษาดานกฎหมายของสวนงานภายใน
ใหความเห็นและขอเสนอแนะในการทําสัญญาหรือขอตกลงระหวางคุรุสภากับบุคคลภายนอก

๐๒๔

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

สํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ

นางรัชนี ยุตรินทร
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ

นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนา
การประกอบวิชาชีพ

ดร.ฐิติรัตน วิเชียรรัตน (รก.)
ผูอํานวยการกลุมสงเสริม
จรรยาบรรณ

นางสาวณิชา มั่นนุช
ผูอํานวยการกลุมวิเทศสัมพันธ

หนาที่ความรับผิดชอบ

สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพสูค วามเปนเลิศในสาขาตางๆ พัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ การรับรองหลักสูตรการอบรมและวุฒิบัตรการอบรม รณรงค สงเสริม สนับสนุนใหผูประกอบวิชาชีพ
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การสนับสนุนสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการประกอบวิชาชีพและ
การเสริมสรางองคความรู ประสาน สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพขององคกรทั้งในและ
ตางประเทศ ระดมทรัพยากรความรวมมือ แลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารเพือ่ การพัฒนาวิชาชีพและผูป ระกอบวิชาชีพ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ จัดทําฐานขอมูลและสารนิเทศระหวางประเทศ

๐๒๕

สํานักอํานวยการ
นางสาวรจนา วงศขาหลวง
ผูอํานวยการสํานักยกยองเชิดชูเกียรติวิชาชีพ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ

นางสาวจุฑารัตน ประพฤทธิกุล
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานกลาง

ดร.สุญาดา สุนทรศารทูล
ผูอํานวยการกลุมเลขานุการ
และกิจการพิเศษ

นางภรณี สรสังวรณ (รก.)
ผูอํานวยการกลุมการประชุม

นางนิรมล นาฏกระสูตร
ผูอํานวยการกลุมการเงิน

นายถาวร อินทิสา
ผูอํานวยการกลุมการบัญชี

นางสาวละเมียด สิทธิกูล
ผูอํานวยการกลุมการพัสดุ
และอาคารสถานที่

นางเพียงใจ ขาวเหลือง (รก.)
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

นางมณฑา แสงชัน
ผูอํานวยการกลุมสวัสดิการ

หนาที่ความรับผิดชอบ

การบริหารงานกลาง งานเลขานุการ การจัดการยานพาหนะ การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาและ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ การเงิน การบัญชี การพัสดุและอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคล การจัด
สวัสดิการพนักงานเจาหนาที่

๐๒๖

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

๐๒๗

สํานักยกยองเชิดชูเกียรติวิชาชีพ

นางอัจฉราวรรณ สังขวารี (รก.)
ผูอ าํ นวยการสํานักยกยองเชิดชูเกียรติวชิ าชีพ

นางธันยาดา เพชรนาค
ผูอ าํ นวยการกลุม ยกยองวิชาชีพ

นางอมรรัตน จินตรัตน (รก.)
ผูอ าํ นวยการกลุม เชิดชูเกียรติ
ผูป ระกอบวิชาชีพ

นางฐิตกิ าญจน บุญประเสริฐ (รก.)
ผูอ าํ นวยการกลุม มูลนิธแิ ละกองทุน

หนาที่ความรับผิดชอบ

ดําเนินการสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติและผดุงเกียรติวิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพ สงเสริมยกยอง
ความเปนเลิศของผูประกอบวิชาชีพในสาขาตางๆ สนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรมใหผูประกอบวิชาชีพ
มีความรัก ศรัทธา และมีขวัญ กําลังใจในการประกอบวิชาชีพ ประสาน สงเสริมสนับสนุน และเผยแพร ผลงาน
ของผูประกอบวิชาชีพที่ไดรับการยกยอง จัดกิจกรรมระดมทุนมูลนิธิและกองทุนตางๆ ของคุรุสภา

๐๒๘

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางเกศธิดา เขียวสอาด
ผูอ าํ นวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางราณี จีนสุทธิ์ (รก.)
ผูอ าํ นวยการกลุม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

นางสาวชญานิศ รุจริ ชัย
ผูอ าํ นวยการกลุม วิทยบริการและวารสาร

นายจันทรยงยุทธ บุญทอง
ผูอ าํ นวยการกลุม ประชาสัมพันธ

หนาที่ความรับผิดชอบ

กํากับ ดูแล สนับสนุน สงเสริม และติดตามการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การบริหารจัดการ
การพัฒนาระบบคลังขอมูลและสถิติ ระบบงานคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศของคุรุสภา ใหบริการขอมูล
สารสนเทศ บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย บริหารจัดการหอสมุด
คุรุสภา ใหบริการสารสนเทศทางวิชาการและวิชาชีพ บริหารจัดการงานประชาสัมพันธและวารสารของคุรุสภา

๐๒๙

สํานักสงเสริมและพัฒนาคุรุสภาจังหวัด

นางโสภิตา สุวรรณะ
ผูอ าํ นวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาคุรสุ ภาจังหวัด

• กลุม บริหารและติดตามประเมินผล
สํานักงานคุรสุ ภาจังหวัด (วาง)
• กลุม พัฒนาเครือขายวิชาชีพทางการศึกษา (วาง)
นายเทพฤทธิ์ ไชยเสน
ผูอ าํ นวยการกลุม สงเสริม
สํานักงานคุรสุ ภาจังหวัด

หนาที่ความรับผิดชอบ

จัดทําแผนตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในคุรุสภาสวนภูมิภาค สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจในสํานักงานคุรุสภาจังหวัด ประสาน
และดําเนินการกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
ใหไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารสํานักงานคุรุสภาจังหวัดและผูแทนคุรุสภาในคณะอนุกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)

๐๓๐

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

หนวยตรวจสอบภายใน

ดร.วิลาวัลย มาคุม
ผูอ าํ นวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ รักษาการในตําแหนง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

หนาที่ความรับผิดชอบ

ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การควบคุม
ภายใน รายงานผลการตรวจสอบ การประเมิน
การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมและการกํากับดูแล
เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงาน ประเมิน
ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน

๐๓๑

๐๓๒

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

การเสริมสรางพลังอํานาจการทํางานของครู
รองศาสตราจารย ดร.ประวิต เอราวรรณ
ประธานมูลนิธสิ ถาบันวิจยั ระบบการศึกษา

การเสริมสรางพลังอํานาจครู หรือ “Teacher Empowerment” เปนแนวคิดที่ไดรับความ
สนใจและแพรหลายในชวงทศวรรษที่ผานมา ดวยความเชื่อวา ครู คือกุญแจของความสําเร็จ
ในการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน หากครูไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในการทํางาน
จะสงผลใหครูมีความยึดมั่นในวิชาชีพ กลาเปลี่ยนแปลงตนเอง และนําไปสู “พลังรวม”
ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและคุณภาพผูเรียนในที่สุด

มโนทัศนการเสริมสรางพลังอํานาจครู

ในชวงเริม่ ตน แนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจ
ถูกนํามาใชในการพัฒนาองคกร โดยมีพนักงานเปน
กลุมเปาหมาย ดังนั้นเมื่อนํามาใชกับองคกรที่เปน
โรงเรียน กลุมเปาหมายสําคัญก็คือ ครู เพราะครูคือ
ผูที่ตองเขาถึงนโยบายและความตองการของโรงเรียน
เปนผูที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางถูกตอง
เหมาะสม ตองเชื่อมโยงความคิดรวบยอดตางๆ
จากหลักสูตรเพือ่ ถายทอดในการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงรับผิดชอบโดยตรงตอการพัฒนาผูเรียน และ
ที่สําคัญคือครูทุกคนจําเปนตองไดรับการเสริมสราง
พลังอํานาจ เพื่อใหครูมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเอง
ไปสูความเปน “ครูมืออาชีพ” ที่แสดงบทบาททั้งใน

และนอกโรงเรียน นั่นคือ ครูตองมีความรับผิดชอบสูง
มีทักษะการสอนที่ดี มีความยืดหยุน ทํางานอยูบน
พื้นฐานของขอมูล และเปนที่พึ่งหวังของนักเรียน
(Duffy, ๑๙๙๒; Short, Greer, & Melvin, ๑๙๙๔)
การเสริมสรางพลังอํานาจนัน้ เปนทัง้ กระบวนการ
และผลลัพธ ซึ่งเปนการดําเนินการปรับปรุงสภาวะ
ปกติของโรงเรียน โดยใชกลยุทธการเรียนรูใหมที่
สงผลตอความเชือ่ คานิยม และเจตคติภายในองคการ
ใหดีขึ้น รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสรางให
ทันสมัยและเอื้ออํานวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ตางๆ เพื่อชวยปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานทัง้ ในระดับโรงเรียน ระดับทีมงาน และคานิยม
หรือพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูแตละคน รวมถึง

๐๓๓

การมีกจิ กรรมรวมกันในเชิงองคการทีเ่ ปนชมรม สมาคม
สหภาพครูหรือเครือขายอื่นๆ ทัง้ ในและนอกโรงเรียน
(Zimmerman, ๒๐๐๐)
การเสริมสรางพลังอํานาจครูนนั้ ตองดําเนินการ
ให ค รอบคลุ ม ในสิ่ ง ต า งๆ คื อ การมี ส  ว นร ว ม
ในการบริหารโรงเรียนของครู ความเชื่อถือตอตัวครู
ของโรงเรียน และพัฒนาเงื่อนไขการทํางานของครู
ระบบเงินเดือนและโครงสรางความกาวหนาในวิชาชีพ
ทีเ่ หมาะสม การปฏิรปู ใหมรี ะบบการควบคุมวิชาชีพครู
และการที่ครูมีอิสระทางวิชาการและมีความเปน
มืออาชีพ นอกจากนีย้ งั เปนการดําเนินการของโรงเรียน
ในการตั้งเปาหมาย กําหนดกลยุทธ และวางแผน
ในลักษณะบูรณาการเชือ่ มโยงกับการปฏิบตั ิ คุณลักษณะ
เจตคติ และความสามารถของครูแตละบุคคลให
เขากับกลุม หรือทีมงาน และใหสอดคลองกับบริบทหรือ
สภาพการณของโรงเรียน เพื่อทําใหครูเกิดความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติ
งาน มีความยึดมัน่ ผูกพันกับโรงเรียน และลงมือปฏิบตั ิ
งานตามภาระหนาที่จนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ผลลัพธของงานอยางตอเนื่องเปนไปตามเปาหมาย
ในระดับที่โรงเรียนตองการ

กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจครู

ในตางประเทศนั้น มีการเสนอองคประกอบ
ของการเสริมสรางพลังอํานาจครูไวหลายกรณี
ขึ้นอยูกับบริบททางการศึกษา เชน Blase และ
Blasé (๑๙๙๔) เสนอวากระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจครูนั้นโรงเรียนตองดําเนินการในองคประกอบ
ดังตอไปนี้

๐๓๔

๑. เชือ่ มัน่ และใหความไววางใจในความเชีย่ วชาญ
ของครู
๒. จัดโครงสรางและระบบในโรงเรียนเพื่อชวย
ใหครูทํางานไดดีที่สุด
๓. สนับสนุนทรัพยากรในการทํางานและพัฒนา
ทีมงาน
๔. สนับสนุนใหครูมอี สิ ระทางวิชาการและคิดคน
นวัตกรรมในการทํางาน
๕. จัดรูปแบบความสัมพันธและสรางบรรยากาศ
ในโรงเรียนใหครูมีสวนรวม
๖. ลดพฤติกรรมทางลบ และขจัดความเสี่ยง
หรืออุปสรรคตางๆ
๗. สรางคานิยมในการทํางานที่ดีและใหรางวัล
๘. ใหความรวมมือชวยเหลือในการแกปญหา
๙. ใหครูแสดงบทบาทและมีภาวะผูนํา
นอกจากนี้ Klecker และ Loadman (๑๙๙๘)
ไดเสนอผลการศึกษากระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจครูทดี่ าํ เนินการในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ของรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา พบวามิติการเสริมสราง
พลังอํานาจครูตามทฤษฎีนั้นมี ๖ องคประกอบ ดังนี้
๑. ความกาวหนาในอาชีพ ซึ่งเกิดจากการที่
โรงเรียนใหโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อใหเกิด
ความกาวหนาในอาชีพ มีโอกาสที่จะเรียนรูไดอยาง
ตอเนื่อง และสามารถขยายความรูและทักษะตางๆ
ไปพรอมๆ กับวิถีการทํางานในโรงเรียน
๒. การรับรูความสามารถของตนเอง เกิดจาก
การทีค่ รูรบั รูว า ตนเองมีความสามารถในการชวยเหลือ
นักเรียนใหเกิดการเรียนรู และสามารถพัฒนาโปรแกรม
สงเสริมตางๆ ขึ้นมาเพื่อชวยนักเรียนใหสามารถ
เรียนรูไดดียิ่งขึ้น
๓. สถานภาพในการทํางาน เกิดจากการที่ครู
ไดรับความเคารพนับถือในบทบาทครู การยกยอง
ยอมรับจากเพื่อนครู และความไววางใจในความรู
ความเชี่ยวชาญจากโรงเรียน
๔. ผลกระทบจากงาน เกิดจากการที่ครูรับรูถึง
ผลที่เกิดขึ้นจากขอมูลยอนกลับ และรูสึกวาตนเอง
มีคณ
ุ คา ทํางานไดประสบผลสําเร็จ และเปนสวนหนึง่
ของวิถีชีวิตการทํางานในโรงเรียน
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๕. การตัดสินใจ เกิดจากการทีค่ รูมโี อกาสตัดสินใจ
ในงาน รวมทั้งมีสวนรวมในการพิจารณางบประมาณ
การคัดเลือกครู การกําหนดตารางสอน การใชหลักสูตร
ของโรงเรียน และอื่นๆ
๖. อิสระในการทํางาน เกิดจากการทีค่ รูมอี สิ ระ
ในการตัดสินใจและสามารถควบคุมวิถชี วี ติ การทํางาน
ของตนเองในการจัดตารางสอน การใชหลักสูตร
หนังสือเรียน รวมทั้งวางแผนการสอน และเรื่องตางๆ
ที่เปนหนาที่ของครู

อย า งไรก็ ต ามจากการศึ ก ษาของ ประวิ ต
เอราวรรณ (๒๕๔๘) ที่ไดศึกษาการเสริมสรางพลัง
อํานาจครูในบริบทของประเทศไทยพบวา มีความ
แตกตางจากตางประเทศทั้งในสวนของสิ่งแวดลอม
สถานภาพโรงเรียน และการมีสวนรวมของชุมชน
พบวากระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจครูนั้น
ตองดําเนินการใน ๖ องคประกอบดังตาราง ๑

ตาราง ๑ องคประกอบ ตัวบงชี้ วิธีการและผลลัพธของการเสริมสรางพลังอํานาจครู
องคประกอบ
๑. ปรับปรุง
โครงสราง
การบริหาร

วิธีการ

บุคคล

ระดับ
ทีมงาน

วิธีการ

๑) ใหขอมูลยอนกลับ
๒) ใหอํานาจควบคุมและ
การตัดสินใจ
๓) ใหอิสระในการทํางาน
๑) ปรับปรุงงานตอเนื่อง
๒) รับผิดชอบในงาน
๓) รับรูความสามารถตน
มอบบทบาทหนาที่

ผลลัพธ

ปฏิบัติงานไดถูกตอง

ทีมทํางานมีประสิทธิภาพ

๓. สงเสริมและ วิธีการ
พัฒนาความ
รวมมือใน
ผลลัพธ
โรงเรียน

สรางความเปนผูนํา

ผลลัพธ
๒. ปรับปรุง
ระบบการ
ทํางานใน
โรงเรียน

๔. สราง
บรรยากาศ
การทํางาน
ในโรงเรียน
๕. สราง
แรงจูงใจใน
การทํางาน
๖. สราง
วัฒนธรรม
การทํางาน
ในโรงเรียน

โรงเรียน

จัดทีมทํางาน

๑) กระจายอํานาจ
๒) ใหมีสวนรวม

มีการทํางานเปนทีม

๑) รูสึกเปนเจาของงาน
๒) ยึดมั่นผูกพันกับ
โรงเรียน
๑) กําหนดมาตรฐาน
การทํางาน
๒) วางระบบตางๆ
๑) ผลลัพธมีมาตรฐาน
๒) การปฏิบัติคลองตัว
จัดระบบและชองทาง
การติดตอสื่อสารทั่วถึง
สื่อสารอยางสรางสรรค
และชัดเจน
ใหความเสมอภาค

จัดระบบการทํางานของ
ทีมตางๆ

วิธีการ

ใหโอกาสเรียนรูสิ่งใหม

แลกเปลี่ยนขอมูลภายในทีม
และระหวางทีม
มีความรวมมือระหวางบุคคล
และทีมงาน
สงเสริมการเรียนรูรวมกัน

ผลลัพธ

เกิดความรูและทักษะใหมๆ

เกิดนวัตกรรมในการทํางาน

มีบรรยากาศ
ประชาธิปไตย

วิธีการ

๑) จัดสวัสดิการที่จําเปน
๒) ใหรางวัลและชมเชย
๑) รูสึกมั่นคงในชีวิต
๒) มุงมั่นในการทํางาน

ฝกอบรมและพัฒนาทีม

๑) สนับสนุนทรัพยากร
๒) จัดสิ่งแวดลอมที่ดี
๑) ความพึงพอใจในงาน
๒) สิ่งแวดลอมเอื้อตอ
การทํางาน
ใหโอกาสอยางเทาเทียม

ผลลัพธ
วิธีการ
ผลลัพธ

มีภาวะผูนําในงาน

๑) ใหการยกยองยอมรับ
๒) ใหความไววางใจ
๑) มีความภูมิใจในตนเอง
๒) มีความมั่นใจ

ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ
เคารพตอการตัดสินใจของทีม
รวมรับผิดชอบตอผลลัพธ

ยอมรับขอผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นรวมกัน

๐๓๕

นอกจากการดําเนินการตามองคประกอบดังที่
กลาวมาแลว การเสริมสรางพลังอํานาจครูนั้นยังตอง
คํานึงถึงเงื่อนไของโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญใน
การสนับสนุนกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจที่
จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน ๓ ประการ ดังนี้
๑) ผูบริหารโรงเรียน จะตองมีลักษณะเปน
นักประชาธิปไตย มีวิสัยทัศน บริหารงานโดยเนนการ
มีสวนรวมของครู มีภาวะผูนําในการปรับปรุงพัฒนา
และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุนใน
การบริหารและรูจ กั ใชกลยุทธในการพลิกภาวะปญหา
ที่รุมเราไปเปนโอกาสในการพัฒนาองคการได
๒) ระบบการสนับสนุนจากภายนอก เปนการ
สนับสนุนทั้งแงการใหความรวมมือในกิจกรรมของ
โรงเรียนและการสนับสนุนทรัพยากรจากหนวยงาน
ภายนอกและชุมชน หากโรงเรียนไดรับการสนับสนุน
ที่ดีก็จะเปนเงื่อนไขที่จะนําไปสูการพัฒนาโรงเรียนให
ประสบผลสําเร็จได
๓) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
หากโรงเรียนมีความสัมพันธทดี่ กี บั ชุมชนและเปดชองทาง
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง
และเปาหมายของโรงเรียนตั้งแตตนก็จะสนับสนุน
ใหการพัฒนาโรงเรียนมีเปาหมายทีส่ อดคลองกับความ
ตองการของชุมชนดวย

สรุป

ปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน ก็คือ การเสริมสรางพลังอํานาจครู ซึ่งไดแก
อิสระในการทํางานของครูใหสามารถคิดและลงมือปฏิบตั ิ
ดวยตนเองอยางสมัครใจ การมอบหมายอํานาจหนาที่
ที่ชัดเจน ใหความสําคัญกับทุกคนอยางเทาเทียมกัน
การมีสว นรวมในการควบคุมสิง่ ทีม่ ผี ลตอครูและในงาน
ที่ครูรับผิดชอบ บรรยากาศในการทํางาน การใช
นวัตกรรมใหมๆ ทีอ่ าํ นวยความสะดวกใหครู การสรางทีม
และการทํางานเปนทีม การใหขอ มูลยอนกลับทีม่ ปี ระโยชน
ความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสารการยอมรับ
จากผูบ ริหารและเพือ่ นรวมงาน ขวัญกําลังใจและรางวัล
ในผลสําเร็จจากการปฏิบัติงาน โอกาสในการเรียน
รูเพื่อพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนาในอาชีพ
การใหเกียรติและไววางใจในบทบาทและการทํางาน
รวมถึงผูบริหารและครูรวมกันยอมรับความผิดพลาด
หากเกิดขึ้นจากหนาที่รับผิดชอบ ทั้งหมดนี้จะนําไปสู
“การสรางพลังรวม” ในการพัฒนาโรงเรียนใหมี
คุณภาพในที่สุด
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แนวทางการขับเคลื่อน

วิชาชีพครูและองคกรวิชาชีพทางการศึกษา
สูอาเซียนและนานาชาติของคุรุสภา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
รัฐบาลไทยไดกําหนดนโยบายที่สําคัญของประเทศในเรื่อง
การนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘
อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็ง ทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม และการเมือง ความมัน่ คง คุรสุ ภาในฐานะสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา และองคกรวิชาชีพทางการศึกษาของ
ประเทศไทย ตามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเตรียมความพรอม
ในดานการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการคุรสุ ภา เพือ่ เขาสูส งั คมทีม่ ี
ความหลากหลายในประชาคมอาเซียนดังกลาว เนือ่ งจากครูเปน
หัวใจสําคัญของการปฏิรปู การศึกษา
คุรุสภาจึงไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน
วิชาชีพครูและองคกรวิชาชีพสูอ าเซียนและนานาชาติ
ของคุรุสภา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ขึ้น เพื่อใชเปน
กรอบในการดําเนินภารกิจในการขับเคลือ่ นวิชาชีพครู
และองคกรวิชาชีพใหเปนทีย่ อมรับในระดับอาเซียน
และนานาชาติ ใน ๕ มิติ ดังนี้

๑.๒ เรงศึกษาและจัดทํามาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาสากล
โดยมีวตั ถุประสงค เพือ่ ใหผปู ระกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษาในอาเซียนมีมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ วิชาชีพทีอ่ ยูใ นระดับเดียวกัน
หรือใกลเคียงกัน

มิติที่ ๑ ดานมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
๑.๑ สงเสริมใหผปู ระกอบวิชาชีพปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางตอเนื่อง
โดยมีวตั ถุประสงค เพือ่ ใหผปู ระกอบวิชาชีพครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต า งชาติ ที่ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ในประเทศไทยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา ปฏิบัติตนอยูในจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอยาง
สมํ่าเสมอ

มิตทิ ี่ ๒ ดานทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การประสานความรวมมือกับกลุมประเทศ
อาเซียนในการจัดทําใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสากล
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักฐานแสดงตน
ของผูป ระกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาในประเทศไทย และเพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบติดตามขอมูลการพัฒนา การเคลือ่ นยาย
ของผูป ระกอบวิชาชพี ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในประชาคมอาเซียน

๐๓๗

มิตทิ ี่ ๓ ดานการพัฒนาวิชาชีพและผูป ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
๓.๑ เรงรัดดําเนินการจัดทําหองสมุดวิชาชีพ
ทางการศึกษาเสมือนจริง (Virtual Library)
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า งห อ งสมุ ด วิ ช าชี พ
เสมือนจริง (Virtual Library) ประสิทธิภาพสูงที่
สามารถรองรับการใชงานของผูประกอบวิชาชีพ
จํานวนมากพรอมกันไดเปนแหลงคนควาวิจัยดาน
วิชาชีพในระดับอาเซียนและเก็บรักษาเอกสาร
ทางวิชาการตางๆ
๓.๒ ปรับปรุงระบบการพัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึ ก ษาต อ เนื่ อ งสู  ม าตรฐานอาเซี ย น
เพือ่ รักษาและดํารงไวซงึ่ คุณภาพและมาตรฐานของ
ผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาและพัฒนาผูป ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
มิตทิ ี่ ๔ ดานการยกยองวิชาชีพและผูป ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
การพัฒนากระบวนทัศนและรางวัลการยกยอง
เชิดชูเกียรติของคุรสุ ภาใหเปนทีย่ อมรับระดับสากล
เพื่อยกระดับรางวัลการยกยองเชิดชูเกียรติ
รางวัลของคุรุสภาใหเปนที่ยอมรับในระดับอาเซียน

๐๓๘

ยกยองเชิดชูเกียรติครู ผูทุมเทปฏิบัติงาน และ
มีผลงานดีเดนอันกอเกิดคุณประโยชนตอ วงการศึกษา
และการพัฒนาคนในวงกวาง สมควรไดรบั การยกยอง
ในระดับนานาชาติ สนับสนุน สงเสริมการพัฒนา
วิชาชีพครู และการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
และสงเสริมความสัมพันธอนั ดีดา นการศึกษาระหวาง
นานาประเทศ
มิติที่ ๕ ดานการพัฒนาบุคลากรและยกระดับ
สภาวิชาชีพ
๕.๑ การพัฒนาทักษะดานภาษาและเทคโนโลยี
ของบุคลากรรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนใหกับบุคลากรของสภาวิชาชีพ และพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง
๕.๒ ยกระดับการดําเนินงานตามภารกิจของ
สภาวิชาชีพใหเปนที่ยอมรับในสังคม
เพือ่ พัฒนาระบบงานของสํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภาใหมีผลิตภาพรองรับตอการดําเนินงาน
ตามภารกิจ สนองตอบตอความตองการและ
ความคาดหวังของสังคม

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

ทําเนียบ
เลขาธิการคุรุสภา
ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๘ - ปจจุบัน

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔ ๑๖

๑๕

๑๗

๑

พระยาจินดารักษ (รก.)

๒ มีนาคม ๒๔๘๘

-

๑๕ กุมภาพันธ ๒๔๘๙

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หลวงบริหารสิกขกิจ
นายประเวศ จันทนยิ่งยง
นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายเยื้อ วิชัยดิษฐ
นายจรัส มหาวัจน
นายจําลอง เวศอุไร
นายจรูญ มิลินทร
นายสําเริง นิลประดิษฐ
นายโกวิท สุรัสวดี
นายปรีดา บุญเพลิง
นายยุทธชัย อุตมา
ดร.จักรพรรดิ วะทา
นางสาวรจนา วงศขาหลวง (รก.)
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ

๑๕ กุมภาพันธ ๒๔๘๙
๑๖ กุมภาพันธ 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 กุมภาพันธ ๒๔๙๘
๑๖ กุมภาพันธ 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
๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑

๑๕
๑๖

ดร.องคกร อมรสิรินันท
นางสาวรจนา วงศขาหลวง (รก.)
ผูอํานวยการสํานักยกยอง
เชิดชูเกียรติวิชาชีพ
ดร.อํานาจ สุนทรธรรม

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

-

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

-

ปจจุบัน

๑๗

๐๓๙

ทําเนียบ
รองเลขาธิการคุรุสภา
ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๘ - ปจจุบัน

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙.๑

๙.๒

๑๐.๑

๑๐.๒

๑๑.๑

๑๑.๒

๑๒.๑

๑๒.๒

๑๓.๑

๑๓.๒

๑๔.๑

๑๔.๒

๑๔.๓

๑๕.๑

๑๕.๒

๑๕.๓

๑๕.๔

๑๕.๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๐๔๐

นายวิญญาต ปุตระเศรณี
นายเยื้อ วิชัยดิษฐ
นายจรัส มหาวัจน
นายกมล ประสิทธิสา
ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต
นายทินกร ปรีชพันธุ
นายประยูร ธีระพงษ
นายถนอม ทัฬหพงศ
ดร.ประวิทย ทองศรีนุน
นายโกวิท สุรัสวดี
นายสมพงษ พละสูรย
นายสมชาย วงศเวช
ดร.จักรพรรดิ วะทา
นายสมศักดิ์ ฮดโท
นายบําเรอ ภานุวงศ
นายรังสันต ศรีพุทธิรัตน
ดร.องคกร อมรสิรินันท
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
นายณรงคฤทธิ์ มะลิวัลย
นายศรายุทธ เจริญผล
นายสุรินทร อินทรักษา
นายสนอง ทาหอม
ดร.สําเริง กุจิรพันธ
นายสุรินทร อินทรักษา
ดร.กก ดอนสําราญ
ดร.สมพงษ ปานเกลา

๑๐ มกราคม ๒๕๐๑
๓ กุมภาพันธ 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

-

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 กุมภาพันธ 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

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

-

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

๗๐ ป

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ดําเนินงานตามภารกิจของคุรุสภา
ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘
(พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๕๒๓)

ถูกยกเลิกภารกิจการดําเนินงานบริหาร
งานบุคคล ในป ๒๕๒๓
(พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๔๖)

การดําเนินงานตามภารกิจของคุรุสภา
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
(พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปจจุบัน)

• งานบริหารงานบุคคล
• งานสงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
• งานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

• งานสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู
• งานสงเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการครู

• งานกําหนด กํากับ ดูแลมาตรฐานวิชาชีพ
• งานออกและตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• งานสงเสริมและควบคุมการประกอบ
วิชาชีพตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
• งานสงเสริมการวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพ
• งานยกยองและผดุงเกียรติวิชาชีพ

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดตั้งขึ้นตั้งแตป ๒๔๘๘ เพื่อเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของคุรสุ ภา นับถึงปปจ จุบนั เปนปที่ ๗๐ มีผลการปฏิบตั งิ านตามภารกิจของคุรสุ ภา
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเปน ๓ ยุค ดังนี้

๐๔๑

๗๐ ป สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑

ยุคที่

ยุคพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘
ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๕๒๓

โดย สํานักอํานวยการ

สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ไดดาํ เนินงานตามภารกิจของคุรสุ ภา
๓ ประการ คื อ งานบริ ห าร
งานบุคคล งานสงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพ งานสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพ ใหแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีผลงานสําคัญ
ระหวางป ๒๔๘๘ - ๒๕๒๓ ดังนี้

๑. งานบริหารงานบุคคล

ดําเนินงานปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนแทนคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน และปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ราชการบริหารสวนจังหวัดแทน ก.จ. โดยมีหลักการ
ที่สําคัญ คือ ใหครูปกครองครู โดยมีงานที่สําคัญ คือ
๑.๑ การบรรจุและแตงตั้ง หลักสูตรและวิธีการ
สอบคัดเลือก การใชปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพเพือ่ เปนครู การพิจารณาการขอยกเวนคุณสมบัติ
ตามความในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๘๕
๑.๒ การพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
การเลือ่ นเงินเดือน การโอนอัตราเงินเดือน การสับเปลีย่ น
อัตราเงินเดือน การยุบและฟนอัตราเงินเดือน
๑.๓ การอนุมัติใหมีตําแหนงในสวนราชการ
๑.๔ การดําเนินการเกี่ยวกับวินัย กรณีใหออก
ปลดออก ไลออก
๑.๕ การจัดทํา ก.พ. ๗
๑.๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการคุรุสภาประจํา
จังหวัดทุกจังหวัด เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค. จังหวัด”
จังหวัดละ ๕ คน ซึ่งประกอบดวย ขาหลวงประจํา
จังหวัด เปนประธาน ศึกษาธิการจังหวัด เปน
รองประธาน โดยตําแหนง สวนอนุกรรมการอีก ๓ คน
มอบใหกรมสามัญศึกษากับกรมอาชีวศึกษาพิจารณา

๐๔๒

เลือกจากขาราชการครูที่เห็นสมควรภายในจังหวัด
นั้นๆ และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบดวยแลว
จึงจัดทําคําสั่งเสนอคุรุสภาแตงตั้งตอไป
๑.๗ ดําเนินการจัดสงนักเรียนไปศึกษาวิชา
ณ ตางประเทศ ตามความตองการของกระทรวง
ศึกษาธิการ

๒. งานสงเสริมวิชาการและวิชาชีพ

๒.๑ การจัดพิมพเอกสารทางวิชาการ
๒.๑.๑ การจัดพิมพวารสารวิทยาจารย
สืบตอจากสามัคยาจารยสมาคม
๒.๑.๒ การจัดพิมพตําราวิชาชุดครู ป.กศ.
ประกอบดวย วิชาครู ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร บรรณารักษศาสตร ภาษาอังกฤษ และ
ดนตรีศึกษา และตําราวิชาชุดครู ป.ม. ประกอบดวย
วิชาครู ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร และภาษา
อังกฤษ
๒.๑.๓ การจัดพิมพหนังสือชุดภาษาไทย
๒๐ ชุด ไดแก ชุดวรรณคดีสมัยสุโขทัยและอยุธยา
ชุดวรรณคดีทวั่ ไป ชุดพระราชนิพนธ ชุดพระราชนิพนธ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั ชุดบทละคร
ชุดนิราศ ชุดโบราณคดี ชุดจดหมายเหตุและพงศาวดาร
ชุดศิลปะและวัฒนธรรม ชุดพุทธศาสนา ชุดการทองเทีย่ ว
ชุดชีวประวัติ ชุดนวนิยายและเรื่องสั้น ชุดนิทาน
การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

ชุดบทความและปาฐกถา ชุดความรูท วั่ ไป ชุดสาสนสมเด็จ
ชุดประชุมพงศาวดาร ชุดรามเกียรติ์ และชุดพงศาวดารจีน
๒.๑.๔ การจัดพิมพหนังสือวรรณกรรม
เพือ่ การศึกษา เปนหนังสือสงเสริมศีลธรรมและความรู
ทั่วไป ออกจําหนาย จํานวน ๓๑ เรื่อง ระหวางป
๒๔๙๑ - ๒๕๐๕
๒.๑.๕ การจัดแปลตําราภาษาตางประเทศ
เปนภาษาไทย จํานวน ๕ เรื่อง ดังนี้
(๑) เรื่องทางไปสูการคนพบ แปลจากเรื่อง
Road to Discovery
(๒) เรือ่ งของพลังงานอะตอม แปลจากเรือ่ ง
The Story of Atomic Energy
(๓) เรื่องสายใยชีวิต แปลจากเรื่อง The
Web of Life
(๔) เรื่องไฟฟา เรื่องของพลังงาน แปลจาก
เรื่อง Electricity, the Story of Power
(๕) เรือ่ งรุดไปขางหนา แปลจากเรือ่ ง Man
on the Move
๒.๒ การสอน การอบรม และปาฐกถา
๒.๒.๑ การชุมนุมเพื่อการศึกษาระหวาง
ปดภาคเรียนฤดูรอน (ช.ศ.ร.) ระหวางป ๒๔๙๑
- ๒๕๐๒ เปนการจัดใหมกี ารชุมนุมสมาชิกในระหวาง
ปดภาคเรียนฤดูรอน เพื่อใหสมาชิกใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนในการแสวงหาความรูและความสามัคคี
ระหวางสมาชิกดวยกัน
๒.๒.๒ การจัดปาฐกถาเพือ่ การศึกษาระหวาง
ปดภาคเรียนฤดูรอ น (ป.ศ.ร.) เพือ่ สงเสริมความรูใ หแก
สมาชิกผูไ มมโี อกาสเขารวมชุมนุมเพือ่ การศึกษาระหวาง
ปดภาคเรียนฤดูรอน (ช.ศ.ร.) โดยการจัดอาจารยเปน
คณะเดินทางไปแสดงปาฐกถาเรื่องทางวิชาการและ
ตอบขอซักถามของสมาชิกในสวนภูมิภาคเกี่ยวกับ
เรื่องการศึกษาและคุรุสภา
๒.๒.๓ การเดินทางเพื่อการศึกษาระหวาง
ปดภาคเรียนฤดูรอ น (ด.ศ.ร.) โดยนําสมาชิกและครอบครัว
ไปศึกษาภูมิประเทศ ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร
ของจังหวัดตางๆ
๒.๒.๔ การอบรมเพื่อการศึกษาระหวาง
ปดภาคเรียนฤดูรอน (อ.ศ.ร.) โดยการเปดอบรม
วิชาชุดครู เพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ตองการจะหา
ความรูเพิ่มเติมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะทางครู

๒.๒.๕ การเดิ น ทางไปต า งประเทศ
เพือ่ การศึกษาในระหวางปดภาคเรียนฤดูรอ น (ต.ศ.ร.)
โดยนําสมาชิกเดินทางไปศึกษาหาความรูท างภูมศิ าสตร
ประวัตศิ าสตร วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
๒.๒.๖ การอบรมเพื่อเตรียมสอบวิชา
ชุดครู ป.กศ. และ ป.ม. เพือ่ เปนการชวยเหลือสมาชิกให
ไดรับความรูเตรียมไวสอบเลื่อนวิทยฐานะไดเร็วขึ้น
๒.๒.๗ การอบรมเพือ่ สอบวิชาชุด (อ.ส.ช.)
โดยจัดอบรมระยะยาว ตั้งแตตนเดือนสิงหาคมของ
ทุกป เมื่อสมาชิกอบรมครบ ๑๓๐ ชั่วโมงแลว
ผูเขารับอบรมจะสอบวัดผล เพื่อนับเปนวิชาชุดให
เชนเดียวกับ อ.ศ.ร.
๒.๒.๘ การสอนวิชาชุดครูทางไปรษณีย
ระหวางป ๒๔๙๗ - ๒๕๐๐ เพื่อชวยสมาชิกใหไดมี
โอกาสศึกษาวิชาชุดครูมูลไดสะดวกยิ่งขึ้น
๒.๒.๙ การเผยแพรวิชาการแกสมาชิก
ในสวนภูมิภาค โดยจัดคณะอาจารยของคุรุสภาและ
ผูท รงคุณวุฒภิ ายนอกไปเผยแพรวชิ าการใหแกสมาชิก
ในสวนภูมิภาค เพื่อแนะนําและแกไขขอบกพรอง
ในการเรียนการสอนวิชาชุดครู ป.กศ. และ ป.ม.
รวมทั้งชวยแกไขปญหาในดานราชการและสวนตัว
เปนการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหวางคณะอาจารย
กับสมาชิกคุรุสภา

๐๔๓

๒.๒.๑๐ การบรรยายวิชาชุดครู ป.กศ. และ
ป.ม. ทางวิทยุศึกษา
๒.๒.๑๑ ชุมนุมภาษาไทยของคุรสุ ภา จัดตัง้
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๐๙ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อรักษา สงเสริม เผยแพรวัฒนธรรมและแบบแผน
ของภาษาไทยไวใหยืนยงตลอดไป รับปรึกษาปญหา
เกี่ยวกับภาษาไทยของสมาชิกคุรุสภา และสนับสนุน
งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับภาษาไทย
๒.๒.๑๒ การจัดปาฐกถาของคุรุสภา
เพือ่ เพิม่ พูนความรูแกสมาชิก และจัดนําเรื่องเกีย่ วกับ
กิจการของคุรุสภาและการศึกษา
๒.๒.๑๓ ชุมนุมคณิตศาสตรของคุรุสภา
จัดตัง้ เมือ่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อใหสมาชิกมีความรู เขาใจวิธีสอน เผยแพรความรู
ใหมๆ และสงเสริมการคนควาวิเคราะหและวิจัย
เกี่ยวกับคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
๒.๒.๑๔ ชุมนุมดนตรีของคุรุสภา จัดตั้งขึ้น
เพื่อสงเสริมวิชาขับรอง แตงบทเพลง และจัดใหมี
การสอนวิชาดนตรีไทยและสากลใหแกสมาชิกคุรสุ ภา
๒.๒.๑๕ ชุมนุมละครของคุรุสภา จัดตั้งขึ้น
เพื่อสงเสริมและจัดใหมีการสอนวิชานาฏศิลป
๒.๒.๑๖ งานวิจยั ทางการศึกษา เพือ่ ดําเนินการ
วิ จั ย งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คุ รุ ส ภาและการศึ ก ษา
ในลักษณะดําเนินการเอง และใหทุนอุดหนุนการวิจัย
แกหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๓ บริการสงเสริมความรูใหแกสมาชิก
๒.๓.๑ การใหบริการหองสมุดของคุรุสภา
ในสวนกลาง และการจัด “ตูสมุดเคลื่อนที่” เพื่อ
ชวยเหลือสมาชิกสวนภูมิภาคใหมีโอกาสอานหนังสือ
เพื่อเพิ่มพูนความรูมากขึ้น
๒.๓.๒ การดําเนินการสอบแขงขันเพือ่ รับทุน
ไปศึกษา ณ ตางประเทศ ตามความตองการของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๔ การจัดงานวันครู ไดเริ่มจัดงานตั้งแต
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๐ โดยมีสาระสําคัญ ๓ ประการ
คือ เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย
เพื่อสงเสริมสามัคคีธรรมระหวางครู และเพื่อสงเสริม
ความเขาใจอันดีระหวางครู พรอมกับจัดพิมพหนังสือ
“ประวัติครู” เผยแพรประวัติครูผูลวงลับไปแลว
ในงานวันครูตั้งแตปแรกที่จัดงานวันครู

๐๔๔

๓. งานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

๓.๑ การใหเงินชวยเหลือสมาชิกคุรุสภา
๓.๑.๑ การชวยเหลือสมาชิกที่ถึงแกกรรม
โดยการกระทําของผูกอการราย โดยใหเงินชวยเหลือ
สมาชิกคุรุสภาที่ทําการสอนอยูในโรงเรียนที่หางไกล
ชุมชนหรืออยูในทองถิ่นกันดาร หรือสมาชิกคุรุสภาที่
ปฏิบตั หิ นาทีเ่ กีย่ วกับการปราบปรามผูก อ การรายแลว
ถูกผูก อ การรายหรือฝายตรงขามทํารายถึงแกความตาย
๓.๑.๒ การชวยเหลือสมาชิกคุรสุ ภาทีป่ ระสบ
อัคคีภัยและภัยธรรมชาติ โดยเริ่มใหการชวยเหลือ
สมาชิกคุรุสภาตั้งแตป ๒๔๙๓ และไดมีการกําหนด
หลักเกณฑการชวยเหลือ ๒ ฉบับ คือ หลักเกณฑ
การชวยเหลือสมาชิกผูป ระสบอัคคีภยั และหลักเกณฑ
การชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยทางธรรมชาติ และ
ในป ๒๕๑๖ ไดอนุมัติใหใหใชเงิน ช.พ.ค. สวนกลาง
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดตั้งเปนมูลนิธิชวยเหลือสมาชิก
คุรุสภาผูประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
๓.๒ การขอลดคาโดยสารรถไฟและเครื่องบิน
ใหแกสมาชิกคุรุสภา ติดตอขอลดคาโดยสารรถไฟ
จากกระทรวงคมนาคม โดยเริ่มแรกไดลดคาโดยสาร
รถไฟโดยเก็บเพียงครึ่งราคาแกครูโรงเรียนรัฐบาล
และในป ๒๔๙๒ ไดลดใหครูโรงเรียนราษฎรดวย
โดยกระทรวงศึกษาธิการเปนผูตั้งงบประมาณชดใช
ตอมาการรถไฟแหงประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑในการขอคาโดยสารรถไฟโดยลดคาโดยสาร
ใหสมาชิกคุรุสภา ๒๕% ประเภทลดขาด
คุรุสภาไดติดตอบริษัทเดินอากาศไทย จํากัด
ขอใหลดราคาคาโดยสารใหสมาชิกคุรุสภาเปนกรณี
พิเศษ ตั้งแตป ๒๕๐๖ กรณีเดินทางไปประชุมหรือ
อบรมเกี่ยวกับการศึกษา และการเดินทางไปศึกษา
หาความรูห รือเยีย่ มเยียนภูมลิ าํ เนาของตนในระหวาง
ปดภาคเรียนประจําปการศึกษา ๒๕%
๓.๓ การชวยเหลือสมาชิกคุรสุ ภาและครอบครัว
ที่เจ็บปวย
๓.๓.๑ จัดตั้งสถานพยาบาลของคุรุสภาเปน
แบบคลินิก เปดตรวจบําบัดตั้งแตวันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๐๔
๓.๓.๒ สมาชิกคุรุสภาประเภทสามัญหรือ
วิสามัญที่เจ็บปวยและเขารับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัด
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร สังกัดเทศบาลและ
การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

สภากาชาดไทย มีสิทธิไดรับการลดคาธรรมเนียม
ในการรักษาพยาบาล คาหอง คาผาตัด เชนเดียวกับ
ขาราชการทั่วไป
๓.๓.๓ การจัดหอง หรือเรือน หรือตึกพยาบาล
ใหแกสมาชิกคุรุสภา
๓.๔ ดําเนินการเพื่อจัดตั้งองคการชวยเพื่อน
สมาชิกคุรุสภา เรียกโดยยอวา “ช.พ.ค.” โดยเริ่ม
รับสมัครสมาชิกตั้งแตวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๙๔
๓.๕ การจัดฌาปนสถานใหแกสมาชิกคุรุสภา
ที่ถึงแกกรรม โดยติดตอวัดตางๆ คือ วัดสรอยทอง
วัดธาตุทอง วัดพระพิเรนทร วัดประยูรวงศาวาส
วัดอนงคาราม และวัดใหมพเิ รนทร เพือ่ ใหใชฌาปนสถาน
ของวัดเปนฌาปนสถานสําหรับสมาชิกคุรสุ ภาเปนพิเศษ
และในป ๒๕๐๙ ไดดําเนินการปรับปรุงฌาปนสถาน
วัดสระเกศราชวรวิหารใหเปนฌาปนสถานของคุรสุ ภา
ใชชื่อวา “ฌาปนสถานคุรุสภาวัดสระเกศ”
๓.๖ การชวยเหลือสมาชิกคุรสุ ภาในวัยชราตาม
ระเบียบ ช.ค.อ. ตั้งแตป ๒๔๙๘ และในป ๒๕๐๙

ไดจดั ตัง้ เปนมูลนิธชิ ว ยครูอาวุโส โดยไดหาทางนําความ
ขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ซึ่งไดรับพระราชทานเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เปนทุนประเดิม และทรงรับมูลนิธไิ วในพระบรมราชูปถัมภ
๓.๗ การชวยเหลือบุตรครูตามระเบียบชวยเหลือ
บุตรสมาชิกของคุรุสภา ที่ถึงแกกรรมในหนาที่
การงานใหไดเลาเรียนตอไป และจัดหาที่พักเพื่อ
การศึกษาของบุตรสมาชิกคุรุสภาแบบนําไปฝากให
พั ก อาศั ย อยู  กั บ ครอบครั ว ของสมาชิ ก คุ รุ ส ภา
อีกผูห นึง่ รวมทัง้ จัดตัง้ ทุนใหบตุ รสมาชิกคุรสุ ภายืมเปน
ทุนเลาเรียนในชัน้ ป.กศ.สูง และในป ๒๕๐๖ ไดจดั ตัง้
มูลนิธิชวยการศึกษาบุตรสมาชิกคุรุสภา เพื่อใหทุน
แกบุตรสมาชิกคุรุสภา ที่เรียนฝกหัดครูในชั้น ป.กศ.
เปนการใหเปลา ไมมีการเรียกคืนและไมมีขอผูกพัน
ใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๘ การจัดสรรที่ดินสําหรับสมาชิกคุรุสภา
ตําบลออมนอย อําเภอกระทุม แบน จังหวัดสมุทรสาคร
๓.๙ การจัดสรางบานพักสมาชิกคุรุสภาใน
ตางจังหวัด
๓.๑๐ การจัดหอพักสมาชิกคุรุสภา ใหบริการ
สมาชิกที่เดินทางจากตางจังหวัด ไปติดตอราชการ
หรือทําธุรกิจสวนตัวไดเขาพักในราคาถูกตัง้ แตป ๒๔๙๒
๓.๑๑ การสรางบานพักตากอากาศสําหรับ
สมาชิกคุรุสภา โดยจัดที่พักตากอากาศ ณ ตําหนัก
มหาราช และตําหนักราชินี ตําบลอางศิลา อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
๓.๑๒ การชวยเหลือสมาชิกคุรุสภาในการ
ประกอบพิธีสมรส
๓.๑๓ การจัดตั้งรานตัดเสื้อของคุรุสภา ในป
๒๕๐๗ โดยมีวัตถุประสงคใหสมาชิกคุรุสภาไดตัดเสื้อ
กางเกงในราคาถูกกวาทองตลาด และเปนการชวย
นักเรียนอาชีวศึกษาทีส่ าํ เร็จวิชาชางตัดเสือ้ ไดมงี านทํา
และตองการฝกฝนอบรมชางตัดเสื้อคนไทยใหมี
ความมานะอดทน
๓.๑๔ การชวยเหลือสมาชิกคุรุสภาในดาน
กฎหมาย ตามโครงการชวยเหลือสมาชิกคุรุสภา
ทางกฎหมาย (ช.ค.ก.)
๓.๑๕ การชวยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาในกรณี
คูสมรสถึงแกกรรม โดยประกาศใชระเบียบคุรุสภา
วาดวยองคการชวยเพือ่ นสมาชิกคุรสุ ภาในกรณีคสู มรส
ถึงแกกรรม ตั้งแตป ๒๕๑๖

๐๔๕

๗๐ ป สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

๒
ยุคที่

ยุคพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๔๖

ในป พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ทําใหบทบาทของ
คุรุสภาดานการบริหารงานบุคคลยุติลง คุรุสภาจึงมี
ภารกิจดําเนินงาน ๒ ประการ คือ งานสงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพครู และงานสวัสดิการครู โดยสํานักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภาไดดาํ เนินงานตามภารกิจของคุรสุ ภา
ดังกลาว มีผลงานสําคัญระหวางป ๒๕๒๓ - ๒๕๔๖ ดังนี้

๑. งานสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู

๑.๑ งานมาตรฐานวิชาชีพครู ไดดําเนินงานเพื่อ
เสริมสรางประสิทธิภาพของครูใหมมี าตรฐานสูงขึน้ ดังนี้
๑.๑.๑ งานกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครู เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา และ เกณฑ
มาตรฐานศึกษานิเทศก
๑.๑.๒ งานกําหนดระดับคุณภาพของครู (NTQ
: NATIONAL TEACHER QUALIFICATION) เพือ่ ใหครู
ไดใชเปนแนวทางในการประเมินตนเอง และใหผบู ริหาร

๐๔๖

โดย สํานักอํานวยการ

ประเมินครู โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
มีมติใหนําระดับคุณภาพครูที่คุรุสภากําหนด ไปใช
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการพัฒนาขาราชการครู
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๑
๑.๑.๓ งานกําหนดระดับคุณภาพผูบริหาร
การศึกษา (EMQ : EDUCATIONAL MANAGER
QUALIFICATION) เพือ่ ใหผบู ริหารการศึกษาไดใชเปน
แนวทางในการประเมินตนเอง และใหผูที่เกี่ยวของ
ประเมินผูบ ริหารการศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูมีมติใหนําระดับคุณภาพของผูบริหาร
การศึ ก ษาที่ คุ รุ ส ภากํ า หนด ไปใช ป ระเมิ น ผล
การปฏิบตั งิ านและการพัฒนาผูบ ริหารการศึกษา เมือ่ วันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๑
๑.๑.๔ งานกําหนดระดับคุณภาพศึกษานิเทศก
(ESQ : EDUCATIONAL SUPERVISOR QUALIFICATION) เพื่อใหศึกษานิเทศกไดใชเปนแนวทางในการ
ประเมินตนเอง และใหผทู เี่ กีย่ วของประเมินศึกษานิเทศก
การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูมีมติให
นําระดับคุณภาพของศึกษานิเทศกที่คุรุสภากําหนด
ไปใชประกอบการพิจารณาในการกําหนดเกณฑ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการพัฒนาศึกษานิเทศก
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑
๑.๒ งานจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดจัดทํา
จรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙ และจัดทําชุดฝกอบรม
ตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้งรณรงคและ
สงเสริมใหครูประพฤติตนอยูในคุณธรรมความดี และ
งานควบคุมสอดสองจรรยา มรรยาท และวินัยของครู
๑.๓ งานยกยองเชิดชูเกียรติคุณครู โดย
การยกยองเกียรติคุณครูอาวุโส การใหรางวัลครูดีเดน
การใหรางวัลครูผมู คี วามคิดริเริม่ สรางสรรคในการผลิต
และการใชสอื่ การเรียนการสอน การประกาศเกียรติคณ
ุ
ครูภาษาไทยดีเดน การประกาศเกียรติคุณครูผูมี
จรรยามารยาทดีเดน การยกยองประวัติของครู
ที่ถึงแกกรรมแลวโดยการจัดพิมพหนังสือประวัติครู
การจัดงานวันครูเพือ่ ยกยองเกียรติคณ
ุ ครูและวิชาชีพครู
๑.๔ งานสงเสริมพัฒนาความรูทางวิชาการ
และวิชาชีพครู โดยการจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู
ในสาขาวิชาการตางๆ ใหแกครู เชน ความรูเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ดนตรีสากล การปฐมพยาบาลเบื้องตน
วิชาการประชาสัมพันธ การเสริมสรางประสบการณ
ครูภาษาอังกฤษ การอบรมเพือ่ พัฒนาผลงานทางวิชาการ
การจัดบริการหองสมุดและหองโสตทัศนูปกรณใหแก
สมาชิก การจัดอบรมเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู และ
การจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับครู
๑.๕ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ ในการสอน
ตลอดจนสงเสริมใหครูเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ดีสมกับเปนปูชนียบุคคล
๑.๖ การสรางเครือขายการพัฒนาวิชาชีพครู
ในทุกจังหวัด ใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และ
เจตคติในการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
๑.๗ การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู โดยการ
ใหทุนอุดหนุนการวิจัยแกสมาชิก และดําเนินการวิจัย
และพัฒนางาน เชน การวิจัยและพัฒนากระบวนการ
พัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู การวิจยั เพือ่
พัฒนาชุดฝกอบรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙
และการวิจยั เพือ่ พัฒนาชุดฝกอบรมตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพผูบริหารการศึกษา

๑.๘ งานสัมพันธองคกรวิชาชีพครูภายใน
ประเทศและตางประเทศ เพือ่ เสริมสรางความสัมพันธ
อันดี กอใหเกิดความรวมมือ แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ เสริมสรางโลกทัศนแหงวิชาชีพใหเพิม่ ขึน้
แกผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดแก การจัดประชุมและเขารวมประชุมสภาครูอาเซียน
การอํานวยความสะดวกและตอนรับคณะผูบ ริหารและ
ครูจากตางประเทศ
๑.๙ การจัดพิธีลงนามขอตกลงความ
รวมมือระหวางศูนย RECSAM และ ศูนย RIHED
เพื่อการพัฒนาครูไทยทางดานการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร

๒. งานสงเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการครู

๒.๑ งานมูลนิธิและกองทุนของคุรุสภา ดังนี้
๒.๑.๑ มูลนิธิชวยครูอาวุโส ในพระบรม
ราชูปถัมภ เพื่อยกยองครูที่มีประวัติชีวิตการทํางานดี
ตลอดมา มีความประพฤติเปนแบบอยางที่ดีของครู
โดยการนําเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและ
ประกาศนียบัตรใหเปนครูอาวุโส
๒.๑.๒ มูลนิธชิ ว ยการศึกษาบุตรสมาชิกคุรสุ ภา
เพือ่ ชวยเหลือการศึกษาแกบตุ รครูทเี่ ปนสมาชิกคุรสุ ภา

๐๔๗

ซึง่ มีฐานะยากจนใหไดเขาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบหลักสูตร
๒.๑.๓ มูลนิธชิ ว ยเหลือสมาชิกคุรสุ ภาผูป ระสบ
อัคคีภยั และภัยธรรมชาติ เพือ่ ชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนเฉพาะหนาใหแกสมาชิกที่ประสบภัยตางๆ
เชน อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยจากเหตุการณ
ชายแดน
๒.๑.๔ มูลนิธิชวยครูที่ประสบภัยจากการ
กอเหตุราย เพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยจาก
การกระทําของคนราย โจรกอการราย หรือภัยจาก
การสูรบ

๒.๑.๕ มูลนิธิรางวัลคุรุสภา เพื่อจัดหา
เงินรางวัลใหครูผปู ฏิบตั งิ านมีผลงานดีเดนดานการสอน
และการบริหาร ปละ ๙ รางวัล
๒.๑.๖ มูลนิธทิ วี บุณยเกตุ เพือ่ ใหทนุ การศึกษา
แกนักเรียนที่ยากจน เรียนดี และ มีความประพฤติดี
ซึ่งกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ
หรือสายอาชีพ ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๗ กองทุนหมุนเวียนเพือ่ สวัสดิการสมาชิก
คุรุสภา เพื่อใหการชวยเหลือสมาชิกคุรุสภาที่ประสบ
อุบตั เิ หตุรา ยแรงหรือเจ็บปวยดวยอาการสาหัส เปนตน
๒.๒ สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห
๒.๒.๑ การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อน
สมาชิกคุรุสภา (ช.พ.ค.) โดยจายเงินคาจัดการศพ
และเงินสงเคราะหครอบครัวใหแกครอบครัวสมาชิก
ช.พ.ค. ที่ถึงแกกรรม
๒.๒.๒ การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อน
สมาชิกคุรุสภา ในกรณีที่คูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.)
โดยจายเงินคาจัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัว
ใหแกสมาชิกในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม

๐๔๘

๒.๓ สวัสดิการดานที่พักอาศัย จัดสวัสดิการ
สงเคราะหโดยรวมกับภาคเอกชนจัดโครงการสวัสดิการ
ที่พักอาศัยใหสมาชิกไดผอนชําระในระยะยาว
๒.๔ สวัสดิการลดคาโดยสารเดินทาง โดยไดรับ
ความรวมมือจากการรถไฟแหงประเทศไทยลดราคา
คาโดยสารใหสมาชิก ๒๕% และรวมกับบริษทั การบินไทย
จํากัด ลดคาโดยสารเครื่องบินทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศใหแกสมาชิกในอัตรา ๑๕%
๒.๕ สวัสดิการเครื่องอุปโภคบริโภค จัดบริการ
สินคาราคาถูกที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ เชน ยานพาหนะ เครื่องใชไฟฟา
โครงการบัตรสมาชิกลดคาบริการตามรานคาตางๆ
๒.๖ การสงเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล
โดยจัดสถานพยาบาลของคุรุสภา ใหบริการตรวจ
รักษาแกสมาชิกคุรุสภา เผยแพรความรูเรื่องการดูแล
รักษาสุขภาพ ใหบริการตรวจสุขภาพประจําป และ
การประสานงานกั บ โรงพยาบาลเอกชนต า งๆ
เพื่อลดคายาและคารักษาใหแกสมาชิก
๒.๗ สวัสดิการดานที่พักอาศัยชั่วคราว โดยจัด
หอพักสมาชิกคุรุสภาใหบริการสมาชิกที่เดินทางจาก
ตางจังหวัด ไปติดตอราชการหรือทําธุรกิจสวนตัว
ไดเขาพักในราคาถูก และติดตอประสานงานกับโรงแรม
ตางๆ เพื่อลดคาหองพักใหสมาชิกคุรุสภาในราคาถูก
เปนพิเศษ รวมทัง้ การจัดบานพักคุรสุ ภาอางศิลา จังหวัด
ชลบุรี และบานพักคุรุสภาชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
๒.๘ การพิทกั ษสทิ ธิครูและรับเรือ่ งราวรองทุกข
โดยจัดบริการใหคําปรึกษากฎหมายแกสมาชิก
รวมทัง้ มีทนายความของคุรสุ ภา และทนายความอาสา
ของคุรสุ ภาในจังหวัดตางๆ ไวบริการวาตางหรือแกตา ง
คดีใหแกสมาชิก
๒.๙ การใหบริการหอประชุมคุรุสภาแกสมาชิก
และหนวยงานในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัด
ประชุม อบรม สัมมนา การแสดง และการประกอบ
พิธมี งคลสมรส เปนตน โดยคิดคาบริการในอัตราพิเศษ
๒.๑๐ การใหบริการฌาปนสถานคุรสุ ภาวัดสระเกศ
เพื่อใหสมาชิกคุรุสภาและครอบครัวไดมีฌาปนสถาน
สําหรับบําเพ็ญกุศลอยางสมเกียรติและประหยัด

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

๗๐ ป สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

๓
ยุคที่

ยุคพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปจจุบัน

พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดให “คุรสุ ภา” เปนสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเปนนิติบุคคล
ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทในการ
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ กํากับ ดูแล การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้ การพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา ซึง่ เปนการยกระดับวิชาชีพทาง
การศึกษาใหเปนวิชาชีพชั้นสูง
คุรสุ ภา ดําเนินงานตามอํานาจหนาทีแ่ ละภายใต
แผนยุ ท ธศาสตร คุ รุ ส ภา โดยฉบั บ ป จ จุ บั น คื อ
“แผนพัฒนาวิชาชีพของคุรสุ ภา พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙”
ไดกําหนดภารกิจการดําเนินงาน ดังนี้

โดย สํานักนโยบายและแผน

ใหเปนไปตามมาตรฐานทีค่ รุ สุ ภากําหนด ๓ มาตรฐาน
คือ มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และมาตรฐานการปฏิบตั ติ น
(จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
๑.๒ รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทาง
การศึกษา เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีมาตรฐาน
ความรู และประสบการณวิชาชีพครบถวนตามที่
กําหนด สามารถใชเปนคุณสมบัติในการขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตหรือขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

๑. งานกําหนด กํากับ ดูแลมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา

๑.๑ กําหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อใชเปนกรอบในการกํากับ ดูแล และควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของผูป ระกอบวิชาชีพ

๐๔๙

ที่ไดรับการรับรองจากคุรุสภา ตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗ รวมจํานวน ๖๖๗ หลักสูตร
๑.๓ รับรองความรูและประสบการณวิชาชีพ
สําหรับผูที่มีคุณวุฒิไมเปนไปตามมาตรฐานที่คุรุสภา
กําหนด เพื่อเปดโอกาสใหสามารถเขามาประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาได โดยการขอรับรองความรู
ตามมาตรฐานของคุรสุ ภา โดยไดกาํ หนดวิธกี ารรับรอง
ความรูไว ๓ วิธี คือ การเทียบโอน การทดสอบ และ
การฝกอบรม สําหรับวิชาชีพครูเมื่อไดรับการรับรอง
ความรูครบทั้ง ๙ มาตรฐานแลว จะไดรับใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน ซึ่งมีอายุ ๒ ป และเมื่อปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษาเปนเวลาตอเนื่องไมนอยกวา
๑ ป และผานเกณฑการรับรองประสบการณวิชาชีพ
ตามที่คุรุสภากําหนด สามารถนําหลักฐานการผาน
การรับรองประสบการณวิชาชีพมาขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูได
• ผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาผานการรับรอง
ความรู โดยการเทียบโอน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑ – ๒๕๕๗ จํานวน ๗๐,๐๙๗ คน ประกอบดวย
ครู จํานวน ๖๙,๖๗๓ คน ผูบ ริหารสถานศึกษา จํานวน
๔๐๑ คน และผูบริหารการศึกษา จํานวน ๒๓ คน
ทั้งนี้ คุรุสภาไดใหผูขอเทียบโอนที่สําเร็จการศึกษา
กอนขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๕๖ มีผลบังคับใช เทียบโอนใหเสร็จสิ้นภายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และผูท ศี่ กึ ษาอยูใ นวันทีบ่ งั คับ
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช
ใหเทียบโอนใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ ป นับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา
• ผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาผานการรับรอง
ความรู โดยการทดสอบ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ ครัง้ มีผผู า นการทดสอบ
จํานวน ๔๑,๒๙๖ คน นับรายมาตรฐาน ประกอบดวย
ชาวไทย จํานวน ๓๙,๙๓๗ คน และชาวตางประเทศ
จํานวน ๑,๓๕๙ คน
• ผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาผานการรับรอง
ความรู โดยการฝกอบรมจากสถาบันอุดมศึกษาทีค่ รุ สุ ภา
รับรอง ตัง้ แตปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ จํานวน
๑๖ สถาบัน มีผูผานการอบรมจนถึงปงบประมาณ
๒๕๕๗ รวมจํานวน ๑๖,๖๒๙ คน (ขอมูล ณ เดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๗)

๐๕๐

๒. งานออกและตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา

๒.๑ ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใหแกผูยื่นคําขอที่คุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐาน
คุณสมบัติและมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพที่กําหนด การดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗ คณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ ไดพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเปนจํานวนทั้งสิ้น ๑,๑๒๘,๒๕๖ ราย จําแนก
ตามปงบประมาณและประเภทใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ดังนี้

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
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๒.๒ ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ซึง่ ตามขอบังคับของคุรสุ ภากําหนดใหใบอนุญาตมีอายุ
๕ ป นับแตวันออกใบอนุญาต และผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพที่จะขอตออายุใบอนุญาต จะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามที่คุรุสภากําหนด และตองยื่น
แบบคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาตจะ
หมดอายุไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ไดพิจารณาอนุมัติตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา จํานวน ๑,๐๓๖,๘๗๘ ราย
แผนภูมิแสดงจํ านวนการตออายุใ บอนุญาตประกอบวิ ชาชีพทางการศึก ษา
จําแนกตามป งบประมาณ

๓๒๐,๐๘๓

๒๕๕๗
๒๕๕๖

๒๒,๐๓๗

๒๕๕๕

๒๖,๖๘๘
๖๗,๙๕๘

๒๕๕๔

๖๐๐,๑๑๒

๒๕๕๓
๐

๑๐๐,๐๐๐๒๐๐,๐๐๐๓๐๐,๐๐๐๔๐๐,๐๐๐๕๐๐,๐๐๐๖๐๐,๐๐๐๗๐๐,๐๐๐

๒.๓ ออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สําหรับ
ผูที่ผานการรับรองความรูครบตามมาตรฐานความรู
วิชาชีพครูแลว แตยังไมมีประสบการณในการสอน
จะไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จากนั้น เมื่อได
ปฏิบัติการสอนเปนเวลาตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา
๑ ป และผานการประเมินการปฏิบัติการสอนจาก
สถานศึกษา จึงจะสามารถนํามาเปนหลักฐานในการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได
๒.๔ ออกหนั ง สื อ อนุ ญ าตให ป ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาโดยไมมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ โดยเฉพาะกรณีการขอประกอบวิชาชีพครู
โดยสถานศึกษาทีม่ คี วามจําเปนตองจางครูทไี่ มมคี ณุ สมบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนดเขามาประกอบวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา คณะกรรมการคุรสุ ภามอบอํานาจใหเลขาธิการ
คุรุสภาออกหนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพครู
โดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไดคราวละ ๒ ป
โดยมีเงื่อนไขใหไปพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานของคุรุสภา เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูตอ ไป ซึง่ มีทงั้ ครูชาวไทย และครูชาวตางประเทศ
ในปจจุบนั คุรสุ ภาอนุญาตใหครัง้ ละ ๒ ป เมือ่ หมดอายุแลว
ใหสามารถยื่นขอไดอีก ๒ ครั้งๆ ละ ๒ ป

๓. งานสงเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

๓.๑ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ เพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใหประพฤติปฏิบัติตนดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยเริ่มจากการฝกปฏิบัติ
ในเบื้องตน ในเรื่องของศีล สมาธิ และปญญา
เพื่อเรียนรูสติสัมปชัญญะ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา
จรรยาบรรณของวิชาชีพตอไป ตามหลักสูตรที่
กําหนด โดยไดดาํ เนินการพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาจนถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมจํานวน
๑๐๔,๒๘๘ คน ในจํานวนนี้มีผูไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มี
การประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ดีเดน ไดรับรางวัล “คุรุคุณธรรม” รวมจํานวน
๙๙๖ คน

๐๕๑

๓.๒ ออกขอบังคับ วาดวยการพิจารณาการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยมีขอบังคับ วาดวยแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กําหนด
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงคและพฤติกรรมทีไ่ มพงึ ประสงค
เปนกรอบในการประพฤติปฏิบัติ รวมทั้ง ออก
ขอบังคับ วาดวยการอุทธรณคาํ วินจิ ฉัยการประพฤติผดิ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ใชเปนเกณฑ
ในการควบคุม ดูแลการประพฤติตามจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพ
๓.๓ พิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทางการศึกษา โดยดําเนินการพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องรองเรียนกรณีผูประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาถูกดําเนินการทางวินยั กรณีมหี นังสือรองเรียน
กรณีเขาขายเปนลักษณะตองหามตามขอบังคับ
คุรุสภา และกรณีปรากฏเปนขาวทางสื่อมวลชน
เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณา
แตงตัง้ คณะอนุกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง และ/หรือ
คณะอนุกรรมการสอบสวน เพือ่ นําเสนอคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพวินจิ ฉัยชีข้ าดไดตงั้ แตการยกขอกลาวหา
ตักเตือน ภาคทัณฑ พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลา
ตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน ๕ ป หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๓.๔ อุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ กรณีมีคําวินิจฉัยชี้ขาด ตั้งแต
ตักเตือน ภาคทัณฑ พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ สามารถอุทธรณคําวินิจฉัยตอ
คณะกรรมการคุรุสภาไดภายใน ๓๐ วัน

ทุกป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัยของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่มีคุณคาทางวิชาการ มีคุณภาพสําหรับการพัฒนา
วิชาชีพ และเปนเวทีทางวิชาการที่ผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา จะไดมีโอกาสในการรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู การสราง การใชและการเผยแพรผลงานวิจัย
ทีส่ ามารถเปนแบบอยางได ตลอดจนยกยองผูป ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาทีไ่ ดมกี ารคิดคน พัฒนา รังสรรค
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณคาทางวิชาการ
และผานเกณฑการคัดสรร จนถึงปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ไดจัดการประชุมทางวิชาการ รวมจํานวน
๑๐ ครัง้ มีผเู ขารวมจํานวน ๒๗,๒๔๘ คน และมีผลงาน
วิจัยผานเกณฑการคัดสรร รวมจํานวน ๗๙๙ เรื่อง
๔.๒ คัดสรรผลงาน “หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม”
(One School One Innovation: OSOI) เพื่อ
สนับสนุนใหสถานศึกษาไดรว มกันสรางสรรคนวัตกรรม
และกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาและเปาหมายการพัฒนาที่เกิดจากการมี
สวนรวมของผูที่เกี่ยวของในสถานศึกษา และเพื่อ
ยกยองสถานศึกษาและผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” จําแนก
เปน ๓ ระดับ คือ ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และ
เหรียญทองแดง ตั้งแตป ๒๕๔๗ – ๒๕๕๗ มีผลงาน
ที่ผานเกณฑการคัดสรรแลวจํานวน ๑,๑๒๔ เรื่อง

๔. งานสงเสริม สนับสนุนการวิจัย และการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา

๔.๑ จัดประชุมทางวิชาการของคุรสุ ภาเปนประจํา

๐๕๒

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

๔.๓ สงผูแทนคุรุสภาและผูประกอบวิชาชีพ
เขารวมประชุมสภาครูอาเซียน (ASEAN Council
of Teachers Convention) ซึ่งจัดขึ้นอยางตอเนื่อง
เปนประจํานับตั้งแตไดมีการจัดตั้งสภาครูอาเซียน
ประเทศที่มีฐานะเปนองคกรสมาชิกสภาครูอาเซียน
มี จํ า นวน ๙ ประเทศ ขาดประเทศเมี ย นมาร
เพียงประเทศเดียวที่ยังไมไดเขารวมเปนสมาชิก
โดยแตละประเทศสมาชิกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
เปนเจาภาพจัดประชุม ประกอบดวย ประเทศไทย
บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย ฟลปิ ปนส สิงคโปร
และเวียดนาม ทัง้ นี้ คุรสุ ภาไดเปนเจาภาพจัดประชุม
๕ ครั้ง โดยลาสุดไดจัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ – ๒๐
กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัด
อุดรธานี และในป ๒๕๕๘ นี้ คุรุสภาจะเปนเจาภาพ
จัดประชุมสภาครูอาเซียนในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
๔.๔ จัดทําสารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว เนื่ อ งในโอกาส
มหามงคลตางๆ จํานวน ๓ เลม เพื่อเปนแหลงความรู
และอางอิงในดานการศึกษาและวิชาชีพครู โดยการคัดสรร
คําศัพททางการศึกษาและวิชาชีพครู ดังนี้
๑) สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสฉลอง
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป มีจํานวน ๖๐ คํา
๒) สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคล
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
มีจํานวน ๘๐ คํา
๓) สารานุกรมวิชาชีพ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคล
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
มีจํานวน ๘๔ คํา
๔.๕ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานของ
คุรุสภาเปนไปโดยมีขอมูลสารสนเทศที่นาเชื่อถือ
โดยใชการวิจัยเปนฐาน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน ๑๕ เรือ่ ง
พร อ มทั้ ง ได นํ า เสนอผลการวิ จั ย ในการประชุ ม
ทางวิชาการของคุรุสภา
๔.๖ จัดตั้งศูนยเครือขายพัฒนาวิชาชีพทาง
การศึกษา เพือ่ สงเสริม สนับสนุนใหผปู ระกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาไดรวมกลุม กันในรูปแบบชมรม/สมาคม
วิชาชีพ จัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ เพือ่ พัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพใหมีความเขมแข็งยั่งยืน
ปจจุบันมีสมาชิกเครือขายจํานวน ๑,๓๔๑ แหง และ
คุรสุ ภาจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนชมรม/สมาคม
วิชาชีพเพื่อพัฒนาสมาชิกไดตรงตามความตองการ
๔.๗ ใหการรับรองหนวยฝกอบรมหลักสูตรอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(ประกาศนียบัตรครูชาวตางประเทศ Certiﬁcate in
Teaching Profession) เพือ่ ใหเปนคุณสมบัตปิ ระกอบ
กับคุณวุฒิและประสบการณตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาว
ตางประเทศ ทีจ่ ะเขามาประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สํานักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภาไดดาํ เนินการจัดอบรมชาวตางประเทศ จํานวน
๘๒๐ คน
๔.๘ จัดทําหลักสูตรอบรมเพื่อการตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสําหรับผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูแลวแตยังมิไดประกอบวิชาชีพ
และตองการจะตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ซึง่ นอกจากจะตองมีคุณวุฒิและประสบการณวิชาชีพ
ตามทีค่ รุ สุ ภากําหนดแลว ตองผานการอบรมหรือทดสอบ
ความรูม าตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่คุรุสภากําหนด ซึ่งไดจัดทําหลักสูตรฝกอบรม
ดังกลาว จํานวน ๔ หลักสูตร ประกอบดวย ครู ผูบ ริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก
๔.๙ จัดทําขอเสนอการพัฒนาวิชาชีพทาง
การศึกษาของคุรุสภา ตอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประจําทุกป

๕. งานสงเสริม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติ
วิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๕.๑ รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี ในวโรกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปพทุ ธศักราช ๒๕๕๘
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา กระทรวงศึกษาธิการ สํานึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
ดานการศึกษา พระราชทานแกปวงชนชาวไทยตลอดมา
จึงไดขอพระราชทานพระราชานุญาต จัดตั้งรางวัล
นานาชาติรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี และจัดตัง้ มูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรีขึ้น เพื่อเปนองคกรหลัก

๐๕๓

ในการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับพระราชทานรางวัล
โดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เปนฝายเลขานุการ
และสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูแ ละคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) สนับสนุนเปนหนวยชวยปฏิบัติงาน
ซึ่งจะดําเนินการคัดเลือกครูผูทุมเทปฏิบัติงานและ
มีผลงานดีเดนอันกอใหเกิดคุณประโยชนตอ การศึกษาและ
การพัฒนาคนในวงกวางในกลุม ประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต รวม ๑๑ ประเทศๆ ละ ๑ รางวัล รางวัล
ประกอบดวย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และ
เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ
๕.๒ จัดงานวันครู ในวันที่ ๑๖ มกราคมของ
ทุกป มีการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิเชน พิธีทําบุญ
ตักบาตร พิธคี ารวะครูอาวุโส พิธบี ชู าบูรพาจารย พิธมี อบ
รางวัลและประกาศเกียรติคณ
ุ เปนตน ในสวนภูมภิ าค
ได จั ด สรรงบประมาณอุ ด หนุ น การจั ด กิ จ กรรม
งานวันครู จํานวน ๙๗๗ อําเภอ โดยความรวมมือ
ระหวางคุรสุ ภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาเปนผูจัดงาน
๕.๓ จัดงานวันครูโลก เพื่อยกยองครูและรวม
รําลึกถึงบทบาทหนาที่อันสําคัญของครูในวันครูโลก
มีประเทศตางๆ กวา ๑๐๐ ประเทศ ไดจัดพรอมกัน
ในวันที่ ๕ ตุลาคมของทุกป โดยคุรุสภาไดจัดพิธี
มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

ที่
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๙
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๑๕๒
ครูผสู อนดีเดน
๐
ครูภาษาฝรัง่ เศสดีเดน
๐
คุรคุ ณุ ธรรม
๐
ประวัตคิ รู
๒๙
หนึง่ โรงเรียนหนึง่ นวัตกรรม ๐
ผลงานวิจยั
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๓๖๘
๘๐
๐
๐
๐
๒๖
๙๐
๑๓๓
๒,๒๓๖
๐
๒,๙๕๙

๕.๔ นําครูอาวุโส เขาเฝารับพระราชทาน
เครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติและเงินชวยเหลือจากสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทน
พระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เปนประจํา
ทุกป เพื่อยกยองผูประกอบวิชาชีพที่ไดปฏิบัติตน
เปนแบบอยางแกศิษยตลอดระยะเวลาการเปนครู
ถึง ๓๐ ป
๕.๕ ยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษา โดยคัดเลือกผูป ระกอบวิชาชีพครู ผูบ ริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่คุรุสภากําหนดใหรับรางวัล
ตางๆ ดังนี้ รางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเดน
รางวัลครูภาษาฝรัง่ เศสดีเดน รางวัลคุรสุ ดุดี รางวัลครู
ผูสอนดีเดนตามกลุมสาระ และรางวัลหนึ่งแสนครูดี
๕.๖ ดําเนินงานมูลนิธิของคุรุสภา ๒ มูลนิธิ คือ
มูลนิธชิ ว ยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมถ และมูลนิธิ
รางวัลคุรุสภา รวมทั้งดําเนินงานกองทุน ๒ กองทุน
คือ กองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา และกองทุน
ผูเสียสละและมีจิตวิญญาณครูของคุรุสภา
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๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ สํานักนโยบายและแผน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

๐๕๕

ก“แนวคิ
าวยด มุามงมองปในการพั
ที่ ๗๑…
ฒนางาน”
• งานมาตรฐานวิชาชีพ
• งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• งานพัฒนาวิชาชีพ
• งานยกยองเชิดชูเกียรติวิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพ
• งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
• งานกํากับดูแลจรรยาบรรณของวิชาชีพ

งานมาตรฐานวิชาชีพ
โดย สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

“มาตรฐานวิชาชีพครูเฉพาะสาขา...
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเฉพาะดาน”
คุรสภากําหนดมาตรฐานวิชาชีพฉบับแรกในป
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดพฒ
ั นาเปนฉบับที่ ๒ เมือ่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
มีสาระสําคัญ มีดังนี้
๑. ฉบับแรกจัดทําเปนขอบังคับวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพในฉบับเดียวกัน
ฉบับที่ ๒ แยกเปนขอบังคับวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
ฉบับหนึ่ง และจรรยาบรรณของวิชาชีพอีกฉบับหนึ่ง
๒. มาตรฐานความรูในสวนของคุณวุฒิวิชาชีพ
ครู ผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู  บ ริ ห ารการศึ ก ษาและ
ศึกษานิเทศก ไมมีการเปลี่ยนแปลง แตเปลี่ยนแปลง
เฉพาะจํานวนมาตรฐานวิชาชีพครูจาก ๙ มาตรฐาน
เปน ๑๑ มาตรฐาน ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหาร
การศึกษาลดลงจาก ๑๐ เหลือ ๗ และ ๖ มาตรฐาน

ตามลําดับเชนเดียวกับมาตรฐานศึกษานิเทศกจาก ๑๐
เหลือ ๘ มาตรฐาน
๓. มาตรฐานประสบการณวชิ าชีพทัง้ ๔ กลุม วิชาชีพ
ไมมีการเปลี่ยนแปลง
สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภา
ใหการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
จะตองขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน ๕ ป
หลังจากสําเร็จการศึกษา
สวนผูที่มีคุณวุฒิตามมาตรฐานป ๒๕๔๘ เชน
บริ ห ารการศึ ก ษา ก็ จ ะต อ งขอใบอนุ ญ าตให เ สร็ จ
ภายใน ๕ ป หลังจากขอบังคับคุรุสภาฯ ประกาศใช หรือ
ภายในป ๒๕๖๑

๐๕๗

ผูที่ผานการรับรองความรู ๙ มาตรฐานแลว
หรื อ ยั ง ไม ค รบ ๙ มาตรฐาน ก็ จ ะต อ งดํ า เนิ น การ
ขอใบอนุญาตใหเสร็จภายใน ๕ ป หลังจากขอบังคับ
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ บังคับใช คือภายในป
พ.ศ. ๒๕๖๑ เชนกัน
การใช ม าตรฐานวิ ช าชี พ ป จ จุ บั น ของคุ รุ ส ภา
เป น มาตรฐานในการควบคุ ม การประกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษา คือ วิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบ ริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก และใชในการพิจารณา
เพื่อรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เปนมาตรฐานที่ออกใบอนุญาตใหกับผูสําเร็จการศึกษา
ทุกสาขาวิชาเหมือนกัน ที่ผานมามีความเหมาะสม

๐๕๘

ในระดับหนึง่ พบวาปจจุบนั คนเกงเขาสูว ชิ าชีพครูมากขึน้
ทุกป
การกํ า หนดมาตรฐานวิ ช าชี พ เฉพาะสาขา
เปนนโยบายของคุรุสภาที่ตองการยกระดับวิชาชีพครู
ใหสูงขึ้นทัดเทียมกับวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆ เพื่อใหสถาบัน
ผลิตครูผลิตบัณฑิตสอดคลองกับความตองการจําเปน
ของหนวยงานผูใช ซึ่งการใชครูของแตละสังกัด
มีความแตกตางหลากหลายตามระดับการศึกษา ตั้งแต
การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา การใชสมรรถนะเปนตัวกําหนดมาตรฐาน
วิชาชีพครูเฉพาะสาขาจึงนําไปสูการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูเฉพาะดาน เปนตัวชี้วัดถึงคุณภาพ
การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

ของบัณฑิตของสถาบันผลิตครู และเปนหลักประกันใหกบั
เด็กที่จะไดครูเกงในสาขาเฉพาะที่มีความรูความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนใหเด็กคิดเปน แกปญหาได
ทั้งเปนครูที่เปยมดวยคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ เปนไปตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีต่ อ งการ
ใหการจัดการศึกษาพัฒนาใหผูเรียนเปนคนเกง ดี และ
มีความสุข สงผลตอคุณภาพของคนในชาติโดยภาพรวม

การผลิตครูโดยใชโรงเรียน
สุขภาวะเปนฐาน

คุรุสภาใหการรับรองปริญญาฯหลักสูตร ๕ ป
และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู / ผู  บ ริ ห าร
การศึกษา เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ ริหาร
สถานศึกษา และผูบ ริหารการศึกษา เปนการดําเนินงานระหวาง
ป ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖ ในป ๒๕๕๗ คุรสุ ภาขยายการรับรองเพือ่ ให
ผูส าํ เร็จการศึกษาอืน่ ทีไ่ มไดเรียนวิชาชีพครูในระดับปริญญาตรี
สามารถขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ไ ด
หากเรียนในหลักสูตรทีค่ รุ สุ ภาใหการรับรองปริญญาในระดับ
ปริญญาโท ปจจุบนั สถาบันผลิตครูทขี่ อรับรองปริญญาโท
วิชาชีพครู จํานวน ๒๑ สถาบัน อยูระหวางการพิจารณา
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตจากคณะ
อนุ ก รรมการที่ รั บ ผิ ด ชอบ หากสถาบั น ใดได รั บ
การรั บ รองจากคณะกรรมการคุ รุ ส ภา สํ า นั ก งาน
จะประกาศใหทราบทางเว็บไซตของคุรุสภา ในป ๒๕๕๘
คุรุสภาไดประสานความรวมมือกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ (สสส) มูลนิธิสถาบัน
วิ จั ย ระบบการศึ ก ษา และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพื่อดําเนินการพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใชโรงเรียน

สุขภาวะเปนฐาน มีการลงนามความรวมมือในวันที่
๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมคุรุสภา
การดําเนินงานตามขอตกลง ไดกาํ หนดวัตถุประสงคไว
๓ ประการ ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูและเกณฑการ
รับรองมาตรฐานการผลิตครูของคุรุสภา
๒. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตครูตามสมรรถนะครู
โดยใชโรงเรียนสุขภาวะเปนฐาน
๓. เพื่ อ ทดลองและศึ ก ษาผลลั พ ธ ข องระบบ
การผลิ ต ครู ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นํ า ร อ ง และ
สถานศึกษาทีไ่ ดรบั การพัฒนาตามแนวคิดโรงเรียนสุขภาวะ
การพั ฒ นาระบบผลิ ต ครู โ ดยใช โ รงเรี ย น
สุขภาวะเปนฐาน เปนแนวคิดของมูลนิธิสถาบันวิจัย
ระบบการศึกษา โดยเห็นวาโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู
ที่ สํ า คั ญ ของนั ก ศึ ก ษาครู ที่ ไ ปปฏิ บั ติ ก ารสอนก อ น
สําเร็จการศึกษา โรงเรียนสุขภาวะมีองคประกอบ
๕ องคประกอบ คือ
๑. ผูเรียนเปนสุข
๒. โรงเรียนเปนสุข
๓. สภาพแวดลอมเปนสุข
๔. ครอบครัวเปนสุข
๕. ชุมชนเปนสุข
ทั้ง ๕ องคประกอบมีความเกี่ยวเนื่องและสงผล
ต อ กั น มี เ ป า หมายเพื่ อ ส ง เสริ ม ให ผู  เรี ย นเป น สุ ข
โดยการปรับสภาพ ลดปจจัยเสี่ยง จัดโครงสรางและ
ระบบตางๆ ใหโรงเรียน สภาพแวดลอม ครอบครัว และ
ชุมชนเปนที่ที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาวะของผูเรียน
ทั้งดานกาย ใจ สังคม และปญญา
โรงเรียนสุขภาวะจึงเปนแหลงเรียนรูและฝกฝน
ประสบการณที่เหมาะสมสําหรับการผลิตและพัฒนาครู
ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด และ

๐๕๙

เปนการพัฒนาครูไปพรอมกับการปฏิบัติการสอน (on
the job training) ซึง่ เปนวิธกี ารเรียนรูแ ละพัฒนางานไป
พรอมกัน ทําใหนกั เรียนไมเสียโอกาสในการเรียนรูแ ละไดครู
ที่มีจิตวิญญาณความเปนครูอยางแทจริง (เอกสาร
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา : ๒๕๕๘)
กรอบการพัฒนาทั้งระบบ ดําเนินการระหวางป
๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ มี ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียน
การสอนในคณะ และพั ฒ นาโรงเรี ย นร ว มผลิ ต
(ป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ระยะที่ ๒ ประเมินผลลัพธของหลักสูตร และ
ถอดบทเรียนการพัฒนา (ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ ร  ว มดํ า เนิ น การมี ๑๐
มหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สอบมาตรฐานวิชาชีพครู
ผานระบบออนไลน

คุรุสภาจัดทดสอบความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทั้ง ครูไ ทยและครูช าวตา งประเทศ มีวัต ถุประสงค
เพือ่ ใหผมู คี ณ
ุ วุฒอิ นื่ ทีป่ ระสงคจะประกอบวิชาชีพครูเขาสู
วิชาชีพ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดจัดทดสอบความรู
ไปแลวทัง้ สิน้ จํานวน ๑๑ ครัง้ เปนการจัดทดสอบพรอมกัน
ทัว่ ประเทศ ณ ศูนยทดสอบทัง้ ในสวนกลาง กรุงเทพมหานคร
และสวนภูมิภาคๆ ละ ๑ - ๒ ศูนย มีจํานวนผูสนใจ
เขารับการทดสอบครั้งละไมตํ่ากวา ๑๐,๐๐๐ คน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภา ไดดาํ เนินการพัฒนาระบบทดสอบเปนการทดสอบ
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
(e-testing) จะสามารถจัดสอบไดทุกวันตามตาราง

๐๖๐

สอบที่กําหนดแนชัดในแตละเดือน ผูเขาทดสอบสามารถ
ทราบผลสอบไดทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการสอบ ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในการดําเนินการปรับปรุงพืน้ ทีอ่ าคารหอประชุมคุรสุ ภา ชัน้ ๔
เปนศูนยปฏิบัติการทดสอบ ประกอบดวย หองปฏิบัติ
การคอมพิวเตอรแมขา ย หองปฏิบตั กิ ารคลังขอสอบ และ
หองปฏิบัติการทดสอบความรูฯ เพื่อเตรียมใหบริการ
กับบุคคลที่ผานการรับรองความรูตามาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน โดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ หรือ
ฝกอบรมไปแลวบางสวนแตยังไมครบ ๙ และยังเปน
การเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินการรับรองความรู
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู สํ า หรั บ บุ ค คลที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ไมตํ่ากวาปริญญาตรีในสาขาขาดแคลนตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา สามารถเขารับการทดสอบความ
รูในชองทางนี้ได

การดําเนินการจัดสอบในสวนภูมิภาค คุรุสภา
จะประสานความรวมมือกับหนวยผลิตหรือหนวยใชครู
ที่มีความพรอมเปนเครือขายศูนยทดสอบของคุรุสภา
เพือ่ ดําเนินการทดสอบเพือ่ การขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ทีส่ ามารถอํานวยความสะดวกใหกบั ผูร บั บริการใน
สวนภูมภิ าคในลําดับตอไป และมีเปาหมายทีจ่ ะขยายการพัฒนา
ระบบการจัดสอบเปนระบบทดสอบออนไลนทผี่ รู บั บริการ
สามารถทําการสอบผานอินเตอรเน็ตไดทุกเวลาตาม
ความตองการโดยไมจํากัดสถานที่ ทั้งนี้ การพัฒนา
ระบบทดสอบดังกลาวอยูภายใตการกําหนดนโยบายของ
คณะกรรมการคุรุสภา

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
โดย สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

“สํานักทะเบียนสาขา”
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เปนที่ทราบกันทั่วไปแลววา ผูที่ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ไดแก ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษาและศึกษานิเทศก ผูปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาว ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดวยเหตุที่วิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม
นับตัง้ แตวนั ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีข่ อ บังคับคุรสุ ภาวา
ดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลบังคับใช
เปนตนมา คุรุสภาไดออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให
กับผูขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไปแลว จํานวน
๑,๑๒๘,๒๕๖ ราย จําแนกเปนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู ๑,๐๐๘,๒๕๗ ราย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ ริหาร
สถานศึกษา ๑๐๐,๓๘๙ ราย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารการศึกษา ๘,๖๒๗ ราย และใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพศึกษานิเทศก ๑๐,๙๘๓ ราย (ขอมูล ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ตามที่ กํ า หนดใน
ขอบังคับมีอายุการใชได ๕ ป ซึ่งผูขอตออายุใบอนุญาต
ตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตกอนวันหมดอายุไมนอยกวา
๑๘๐ วัน และตองมีคุณสมบัติตามประกาศของคุรุสภา
ครบถวน ทั้งมาตรฐานความรู การปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีผไู ดรบั การตออายุ
ใบอนุญาตไปแลว จํานวน ๑,๐๓๖,๘๗๘ ราย จําแนกเปน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ๙๕๑,๙๕๕ ราย ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ๗๔,๖๔๑ ราย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ ริหารการศึกษา ๔,๒๕๓ ราย
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ๖,๐๒๙ ราย
(ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
การพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพเปนองคคณะพิจารณา ผูไมไดรับ
อนุมัติใหออกใบอนุญาตสามารถยื่นอุทธรณคําสั่งของ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตอคณะกรรมการ
คุรุสภาไดภายในวัน ๓๐ วัน นับแตวันรับทราบคําสั่ง

๐๖๑

หากคณะกรรมการคุรุสภายกอุทธรณ ผูนั้นสามารถ
ใชสทิ ธิยนื่ ฟองตอศาลปกครองไดตามกฎหมาย เนือ่ งจาก
คําสั่งการออกใบอนุญาตหรือไมออกใบอนุญาตเปน
คําสั่งทางปกครอง
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเหลานี้ ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา หรือหนวยงานทางการศึกษาสังกัด
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา
ที่ตํ่ากวาปริญญา จํานวนหลายสังกัดดวยกัน ไดแก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย องคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน สถาบันการพลศึกษา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนตน
ในกระบวนการเกีย่ วกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนัน้
ผูประกอบวิชาชีพจะตองติดตอกับคุรุสภาในฐานะ
สภาวิชาชีพ ตัง้ แตการขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขอ
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลทางทะเบียน การขอใบแทน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขอบัตรประจําตัวสมาชิก
คุรุสภา และการขอแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวของทางทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามชองทางการใหบริการของคุรุสภา ดังนี้
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• การขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การยื่นคําขอดวยตนเอง ณ สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ผูยื่นคําขอจะทราบผลการตรวจสอบเบื้องตน
ณ วันยื่นคําขอวา ถูกตองครบถวนหรือไม และตองแนบ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมหรือไม โดยเจาหนาที่ออกใบ
แจงรายการเอกสารที่ตองใชใหทราบ เพื่อการยื่นคําขอ
คราวตอไป หากผลการตรวจสอบถูกตอง เมื่อผูขอชําระ
คาธรรมเนียมเรียบรอยแลว จะไดรับหนังสือรับรองสิทธิ
อายุ ๖๐ วัน ใชเสมือนใบอนุญาตจนกวาจะไดรบั ใบอนุญาต
การยื่ น คํ า ขอทางไปรษณี ย  ผู  ยื่ น ด ว ยวิ ธี นี้
อาจสะดวกไม ต  อ งเดิ น ทางมาติ ด ต อ เอง แต ห าก
เอกสารไมถูกตอง สํานักงานจะสงเอกสารทั้งหมดคืน
พรอมแจงรายละเอียดใหทราบ หากไมสามารถขอ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตไดจะใหยื่นคํารองขอเงิน
คาธรรมเนียมคืน กรณีไดชําระคาธรรมเนียมแลว
การยื่นผานสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรอง
ปริญญา หรือประกาศนียบัตรตามมาตรฐานวิชาชีพจาก
คุรสุ ภา สถาบันการศึกษาจะบันทึกขอมูลผูส าํ เร็จการศึกษา
ในระบบอินเทอรเน็ต และรวบรวมแบบคําขึน้ ทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สงใหคุรุสภาดําเนินการ ผูที่
มีคุณสมบัติครบถวน คุรุสภาจะออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพใหสถาบันการศึกษาสงใหผูขอตอไป
• การขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การยื่นคําขอดวยตนเอง ณ สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา หรือคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ผูยื่นคําขอ
จะทราบผลการตรวจสอบ ณ วันยืน่ คําขอเชนเดียวกับการขอ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากผาน
ตรวจสอบคุณสมบัติถูกตอง และชําระคาธรรมเนียม
เรียบรอยแลว จะไดรบั ใบอนุญาตทางไปรษณียใ นเดือนถัดไป
การยื่ น คํ า ขอทางไปรษณี ย  ผู  ยื่ น ด ว ยวิ ธี นี้
อาจไมสะดวกเดินทางมาติดตอเอง แตหากเอกสาร
ไมถูกตอง สํานักงานจะสงเอกสารทั้งหมดคืน พรอมแจง
รายละเอียดใหทราบ กรณีไดชําระคาธรรมเนียมแลว
หากไม ส ามารถขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตได จ ะให
ยื่นคํารองขอเงินคาธรรมเนียมคืน ถาขอมูลถูกตอง
จะไดรับใบอนุญาตในเดือนถัดไป
การส ง ข อ มู ล การขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตผ า น
สถานศึกษา หรือหนวยงานทางการศึกษา ในระบบ
อินเทอรเน็ต เมื่อผานการตรวจสอบขอมูลคุณสมบัติ
ตามเกณฑการตออายุใบอนุญาตเรียบรอย ตามลําดับ
จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานเลขาธิการ
การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

คุรุสภาแลว ผูยื่นคําขอจะไดรับใบอนุญาตทางไปรษณีย
ในเดื อ นถั ด ไป ทั้ ง นี้ ข  อ มู ล ต อ งผ า นการตรวจสอบ
วันสุดทาย กอนเสนอคณะกรรมการมาตรฐานพิจารณา
ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน
• การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
กรณีใบอนุญาตของผูประกอบวิชาชีพชํารุด หรือ
สูญหาย หรือเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลจะตองยื่นคําขอ
ใบแทนใบอนุญาต การยื่นคําขอดวยตนเอง ณ สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาจะไดรับใบแทนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในวันเดียวกัน หากสงคําขอทางไปรษณียจ ะไดรบั
ใบแทนใบอนุญาต ภายใน ๗ วัน หลังจากสํานักงาน
รับแบบคําขอแลว
• การขอบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา
กรณีบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภาหรือใบอนุญาต
แบบพกพาของผูประกอบวิชาชีพชํารุด หรือสูญหาย
จะตองยืน่ คําขอบัตรประจําตัวสมาชิกคุรสุ ภาใหม ซึง่ จะได
รับบัตรใหมภายในวันเดียวเมื่อมายื่น ณ สํานักงาน และ
จะไดรบั ภายใน ๗ วัน หลังจากรับแบบคําขอทางไปรษณีย
• การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ผู  ข อรั บ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ก ารสอนที่ ผ  า นการ
รับรองความรูครบตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครูแลว
จะไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน อายุการอนุญาต
๒ ป โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมแตอยางใด เมื่อ
ยื่นดวยตนเอง จะไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ณ วันยืน่ คําขอ สวนผูย นื่ คําขอทางไปรษณียจ ะไดรบั ภายใน
๗ วัน หลังจากรับแบบคําขอนั้นแลว ใบอนุญาตปฏิบัติ
การสอนนี้ เมือ่ ครบกําหนด ๒ ป สามารถขอไดอกี ครัง้ หนึง่
• การขอเปลีย่ นแปลงขอมูลทางทะเบียนใบอนุญาต
ผูขอเปลี่ยนแปลงขอมูล สามารถยื่นคําขอไดทาง
ไปรษณีย หรือมายื่นดวยตนเอง เพื่อการปรับปรุงใน
ทะเบียนผูไดรับอนุญาตใหถูกตองตามความเปนจริง
• การขอหนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
โดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถานศึกษาที่มีเหตุผลและความจําเปนตองรับ
บุคคลผูไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเขาประกอบ
วิชาชีพครูในสถานศึกษา เพื่อใหการประกอบวิชาชีพ
และการรับบุคคลผูนั้นเขาประกอบวิชาชีพเปนไป

อยางถูกตองตามกฎหมาย สถานศึกษาสามารถยืน่ หนังสือ
ชี้แจงเหตุผล ความจําเปน พรอมแบบคําขออนุญาตได
ดวยตนเอง หรือยื่นทางไปรษณียได กรณีสถานศึกษา
มอบหมายใหบคุ คลากรของสถานศึกษามายืน่ ขออนุญาต
ดวยตนเอง สํานักงานจะกําหนดวันนัดรับหนังสืออนุญาต
หรือกําหนดการสงหนังสืออนุญาตทางไปรษณีย และหาก
ยืน่ ขออนุญาตทางไปรษณีย จะดําเนินการภายใน ๑๕ วัน
หลั ง จากรั บ เรื่ อ งจากสถานศึ ก ษาแล ว นอกจากนี้
คณะกรรมการคุรุสภายังไดอนุมัติใหผูสําเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชาขาดแคลนที่คณะกรรมการคุรุสภาประกาศ
กําหนดสามารถขอหนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพครู
โดยไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดดวยตนเอง
เพื่ อ ใช เ ป น เอกสารประกอบการสมั ค รสอบของ
หนวยงานผูใชครูดวย
• การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
ดังที่กลาวมา จะเห็นไดวาผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษารวมทั้งสถานศึกษาจําเปนตองติดตอและ
ประสานการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
กับคุรุสภาตามหวงเวลาและเหตุการณเฉพาะ ซึ่งการ
ใชบริการสํานักงานไดจัดใหมีชองทางการดําเนินงาน
ที่เอื้อตอผูรับบริการ ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา การติดตอผานสถานศึกษา
หรื อ หน ว ยงานทางการศึ ก ษา และทางไปรษณี ย 
โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
การลดขั้นตอนใหรวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้น แตยังคง
ความถู ก ต อ งของการดํ า เนิ น งาน จึ ง เป น แนวทาง
ที่ สํ า นั ก งานต อ งเร ง พั ฒ นาระบบการทํ า งานเพื่ อ
ตอบสนองความตองการ และลดภาระคาใชจายของ
ผู  ข อรั บ บริ ก ารด ว ยความก า วหน า ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารขอมูล สํานักงานจึงกําหนด
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ใหเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษาใหมีบทบาทการบริการที่มากขึ้น ไดแก
การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ
การพิมพหนังสือรับรองสิทธิที่ใชเสมือนใบอนุญาต
การต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพิ ม พ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การออกใบแทนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ การรับคําขอบัตรประจําตัวสมาชิก
คุรุสภา การรับแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลทางการทะเบียน
ผูไดรับใบอนุญาต การตรวจสอบและรายงานขอมูล
เพิ่มเติมประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ การพิมพหนังสือรับรองการตรวจสอบทะเบียน
ผูไ ดรบั อนุญาต ซึง่ จะชวยใหงานบริการใบอนุญาตเอือ้ ตอ
ผูป ระกอบวิชาชีพและสวนงานทีเ่ กีย่ วของ และสรางความ
ประทับใจใหกับผูรับบริการ
แผนการดําเนินงานดานบุคคลากร เจาหนาที่ผูรับ
ผิดชอบจะตองเขารับการอบรมเขม และผานการทดสอบ
ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัตใิ นการวิเคราะหขอ มูล และ
เรียนรูเ ทคนิคการใชอปุ กรณเทคโนโลยีสารสนเทศในขัน้ รับรอง
ความรู และมาตรฐานการปฏิบตั งิ านดวยระบบประกาศนียบัตร
ติดตัง้ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายที่
มีประสิทธิภาพรองรับการดําเนินงานไดดี มีศนู ยบริการให
คําปรึกษาเพือ่ สนับสนุนการดําเนินงาน ระบบสารสนเทศ
ประยุกต สามารถประมวลผลขอมูลไดครอบคลุมทุกลักษณะงาน
และยืนยันขอมูลไดถูกตอง เชื่อมโยงเครือขายขอมูลกับ
สวนงานที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลลดการใชและ
การตรวจสอบเอกสาร การดําเนินการกําหนดใหครุ สุ ภาเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา ปฏิบตั งิ านในรูปแบบของสํานักทะเบียนสาขา

๐๖๔

เพือ่ ใหครุ สุ ภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปฏิบตั งิ านดานทะเบียน
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดเชนเดียวกับสวนกลาง
นอกจากนี้จะไดจัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน
ในการบริหารจัดการงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
หนวยงาน หรือสถานศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวกให
กับสถานศึกษาในการควบคุมดูแลการมีใบอนุญาตของ
ผูประกอบวิชาชีพในสังกัด และชวยอํานวยความสะดวก
ในการยื่นคําขอตางๆ เกี่ยวกับใบอนุญาต การสํารวจ
ขอมูลผูประกอบวิชาชีพเพื่อการรายงานขอมูลประจําป
เกี่ ย วกั บ ผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ ในรู ป แบบโปรแกรมที่
สามารถเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรในการทํางาน
รวมกัน รวมทั้งพัฒนา Application บนอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนที่ เพื่อการติดตองานคุรุสภาเฉพาะสมาชิก
คุรุสภาไดสะดวกยิ่งขึ้น
การพัฒนาการบริการจึงเห็นหลักสําคัญของสภา
วิชาชีพ ยิ่งสมาชิกคุรุสภามีจํานวนมาก ยิ่งตองมีระบบ
บริหารจัดการที่ถูกตอง เหมาะสม นาเชื่อถือศรัทธา
เปนที่ไววางใจของสมาชิกและสังคม

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

งานพัฒนาวิชาชีพ
โดย สํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ

“งานพัฒนาวิชาชีพ” ทีค่ รุ สุ ภาดําเนินการเปนไปตามอํานาจหนาทีข่ องคุรสุ ภา ตามพระราชบัญญัตสิ ภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๒) และ (๑๓) และมาตรา ๒๕ (๔)

แนวคิด มุมมองในการพัฒนาวิชาชีพในกาวตอไป
ยั ง คงให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นา “องค ค วามรู 
เพื่อการประกอบวิชาชีพ” และ “ผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา” ในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
มีความทันสมัย สอดคลองกับบริบทและความตองการ
ที่แทจริงของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีอยู
หลากหลายสังกัดและมีเปนจํานวนมาก เพือ่ ใหผปู ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาไดมกี ารพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพอยางตอเนื่อง
เฉกเชนเดียวกันกับวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆ ที่ไดรับการยอมรับ
จากสังคม ดังนี้
๑. การสราง การใช และการเผยแพรองคความรู
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
๑.๑ จั ด ให มี เวที ป ระชุ ม ทางวิ ช าการของ
คุรสุ ภาประจําป เพือ่ ใหมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู และเผยแพร
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาวิชาชีพ เปนการสราง
โอกาสทางวิชาการใหแกผปู ระกอบวิชาชีพไดมกี ารแลกเปลีย่ น

เรียนรูองคความรูทางการวิจัยทางการศึกษา และทาง
วิชาชีพที่สําคัญ และจําเปนตอการพัฒนาองคความรู
เพื่อการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพใหมีผลงาน
คุณภาพ สมกับเปนวิชาชีพชั้นสูง สามารถจัดการเรียนรู
และการบริหารจัดการศึกษาทีส่ ง ผลกระทบตอการพัฒนา
คุณภาพผูเ รียน และคุณภาพการศึกษาของประเทศในทีส่ ดุ
รวมไปถึงแนวโนมการจัดใหมกี ารประชุมทางวิชาการของ
สภาวิชาชีพในระดับอาเซียนตอไป
๑.๒ “คลินิกวิจัยออนไลน” เปนรูปแบบหนึ่ง
ของการพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหมอี งคความรู
และกระบวนทัศนทถี่ กู ตองเหมาะสม สําหรับนําไปใชเพือ่
การสรางและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
เพือ่ พัฒนาวิชาชีพ เปนชองทางหนึง่ ทีผ่ ปู ระกอบวิชาชีพสามารถ
ใชบริการขอคําปรึกษา คําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ผูเ ชีย่ วชาญ เปนรูปแบบหนึง่ ทีท่ าํ ใหผปู ระกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาไดรบั การพัฒนาวิชาชีพไดอยางทัว่ ถึง สอดคลอง
และตรงกับความตองการอยางแทจริง เปนการสราง
และพัฒนาองคความรูแกวิชาชีพ เพื่อเปนการยกระดับ
วิชาชีพใหสูงขึ้น

๐๖๕

๑.๓ การจัดทําฐานขอมูลเพือ่ การพัฒนาวิชาชีพ
และผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เปนแหลงคนควาขอมูล
องคความรูต า งๆ เพือ่ การพัฒนาวิชาชีพสําหรับผูป ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และผูท สี่ นใจ และยังเปนพืน้ ทีส่ าํ หรับการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาดวย
กัน และระหวางผูท รงคุณวุฒิ ผูเ ชีย่ วชาญ กับผูป ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
๒. พัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในประจําการ
๒.๑ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษาในประจําการ สําหรับใชเปนกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาในประจําการ
ใหมคี ณ
ุ ภาพ สามารถสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู
ทีส่ ง ผลตอคุณภาพผูเ รียน และคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
๔ พันธกิจ ๔ ยุทธศาสตร และ ๑๗ มาตรการ ดังนี้
๔ พันธกิจ
๑) จัดทําขอมูลการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในประจําการ เพื่อการตออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และความกาวหนาในวิชาชีพ
๒) จัดทํารูปแบบ และแนวทางดําเนินการ
พัฒนาวิชาชีพ และผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ในประจําการ เพือ่ การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และความกาวหนาในวิชาชีพ
๓) เสนอแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ใหสอดรับ
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กับรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ และผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในประจําการเพื่อการตออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
๔) เพิ่มพูน และยกระดับความรู ความสามารถ
ของผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในประจําการใหเปน
ที่ยอมรับในระดับอาเซียน
๔ ยุทธศาสตร
๑) เรงรัดจัดทําขอมูล และสารสนเทศการ
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในประจําการ
เพื่ อ การต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ และ
ความกาวหนาในวิชาชีพ
๒) เรงรัดจัดทํารูปแบบและแนวทางดําเนินการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ในประจําการ เพื่อการยกระดับวิชาชีพ ความกาวหนา
ในวิชาชีพ และเพือ่ การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๓) เรงรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภาใหสอดรับกับรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๔) เพิ่มพูน และยกระดับความรู ความสามารถ
ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในประจําการ
ใหเปนที่ยอมรับในระดับอาเซียน
๒.๒ จัดทําแนวทางการพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาในประจําการ โดยใชการพัฒนา
รายบุคคล (Individual Developmet Plan : IDP) แนวทาง
การพัฒนารายบุคคลตามสมรรถนะทําใหเกิดการปรับปรุง
ผลการปฏิบตั งิ านในปจจุบนั เพือ่ การพัฒนาคนใหดขี นึ้ และ
เปนการเพิม่ ขีดความสามารถของคน รวมทัง้ เพือ่ การเลือ่ น
เขาสูตําแหนง การโยกยายไปในงานที่มีความเหมาะสม
ตามสมรรถนะของแตละคนไดอยางถูกตองและสอดคลอง
กับวิถชี วี ติ การทํางานของผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไดอยางเหมาะสม
๒.๓ “โครงการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อคุณภาพ
การศึกษา” เปนการพัฒนาผูที่จะเขาสูวิชาชีพครู และ
ครู ใ นประจํ า การที่ จ ะต อ งได รั บ การพั ฒ นาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเนื่องและตลอดเวลา
โดยใชรปู แบบของโมดูลการพัฒนา (Module) วิชาชีพครู
ที่เรียกวา “โมดูลการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อคุณภาพ
การศึกษา” โมดูลการพัฒนานีท้ าํ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ในการพัฒนาวิชาชีพครู ที่เนนการปฏิรูปการเรียนรู
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพแกครูมากกวาการพัฒนาเฉพาะ
องคความรูทางวิชาชีพเทานั้น ผลกระทบที่เกิดจาก
การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

การพัฒนาครูตามโมดูลฯ ทําใหครูเปน “ครูคุณภาพ”
ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ ตอผูเรียน
และคุณภาพการศึกษาของประเทศในที่สุด ซึ่งเปน
เปาหมายสําคัญของการปฏิรูปอนาคตของประเทศไทย
การพั ฒ นาครู ใ นรู ป แบบโมดู ล ฯ ช ว ยให
สถาบันผลิตสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษาครู
ให มี ม าตรฐานความรู  ตามที่ ส ภาวิ ช าชี พ กํ า หนด
รวมทั้งครูในประจําการสามารถพัฒนาตนเองใหเปน
“ครูคณ
ุ ภาพ” เพือ่ “คุณภาพผูเ รียนและคุณภาพการศึกษา”
สมกับเปนวิชาชีพชัน้ สูง และยังใชเปนกิจกรรมการพัฒนา
เพือ่ การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในทุกระยะเวลา
๕ ป ตามที่สภาวิชาชีพกําหนดไดอยางเปนรูปธรรม
๒.๔ จัดทําคูมือการอบรมหลักสูตรเพื่อการ
ตออายุใบอนุญาตสําหรับผูประสงคจะประกอบวิชาชีพ
ทางการศึ ก ษา ซึ่ ง เป น หลั ก สู ต รมาตรฐานสํ า หรั บ
ใหหนวยอบรมที่ประสงคจะจัดอบรมและไดรับการ
รั บ รองจากคุ รุ ส ภานํ า ไปใช ใ นการอบรมผู  ป ระสงค
จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง ๔ กลุมวิชาชีพ
เพื่อการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒.๕ การพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทางการศึกษา ในชวง ๕ ป ทีผ่ า นมามีความชัดเจน
ของการใหความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ในทางทีด่ เี พิม่ ขึน้
อยางตอเนือ่ ง มีการพัฒนาหลากหลายและมีการจัดตัง้ ชมรม
เครือขายครูดีขึ้น จนปจจุบันมีจํานวน ๑๑๐ ชมรม
ตองมีการสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายโดยสราง
รู ป แบบการพั ฒ นาด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณ อยางเปนระบบ ใหผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา สามารถดําเนินชีวติ และปฏิบตั งิ านไดอยาง
ตอเนื่องในสังคม โดยการพัฒนาภายในตัวตนของบุคคล
ใหสามารถคิดและทําในสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม
และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๓. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เปนหนวยรวมพัฒนาในรูปแบบของภาคีเครือขาย
(Professional Network) และพันธมิตรเครือขาย (Professional Alliance)
๓.๑ จั ด ทํ า ข อ ตกลงความร ว มมื อ กั บ ภาค
เอกชน เชน บริษัท ทรู คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริษทั Minor Food Group และอืน่ ๆ เพือ่ ดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ที่เปนการสงเสริมศักยภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหเกิดการพัฒนาตนเอง ทั้งดานทักษะ
ความรู และความสามารถที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ
ผานทางรายการตางๆ ที่จัดทําขึ้น
๓.๒ สงเสริม สนับสนุนงบประมาณใหแกสมาชิก
ของศูนยเครือขายพัฒนาวิชาชีพของคุรสุ ภาทีม่ กี ารรวมตัว
กันเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อ
พัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหเปนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทีส่ อดคลองกับบริบท
และความตองการของสมาชิกอยางแทจริง นอกจากนี้
ยังขยายไปถึงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่มีการรวมตัวกันในรูปแบบของชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :
PLC) ที่เกิดจากการรวมมือ รวมใจกันของครู ผูบริหาร
โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถาบัน
อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาและปฏิรูปการเรียนรูทางวิชาชีพ
ใหแกครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเปาหมาย
เพื่อคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
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งานยกยองเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
และผูประกอบวิชาชีพ
โดย สํานักยกยองเชิดชูเกียรติวิชาชีพ

“พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหความหมายคําวา
“ยกยอง” หมายถึง เชิดชู และ “เชิดชู” หมายถึง ยกยอง, ชมเชย
ยกยอง เชิดชู เปน กิริยา เมื่อประกอบดวยเกียรติยศแหงครู จึงเปนการเทิดไวอยางสูง
สมกับเปนปูชนียบุคคล ยิ่งกวาการชมเชยดวยคําสรรเสริญ เยินยอ และการปรบมือ
คุรุสภา ยกยองเชิดชูเกียรติของครู ดวยการมอบรางวัลแหงเกียรติยศและจัดกิจกรรม
ผดุงเกียรติวิชาชีพเพื่อประกาศใหสังคมไดรับรูและชื่นชมเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพครูรวมกัน”
คุรุสภา ดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู
และผูประกอบวิชาชีพครู ตั้งแต “คุรุสภา” เปนสภาครู
ตามพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘ และดําเนินการ
เรือ่ ยมา จนปจจุบนั ทีค่ รุ สุ ภาปรับเปลีย่ นมาเปน “สภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติ
สภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ดวยเห็นความสําคัญของวิชาชีพครู ซึง่ เปนวิชาชีพทีส่ รางคน
คุณภาพใหกบั สังคมและประเทศชาติและตระหนักในความ
สําคัญของ “ครู” ซึง่ เปนผูป ระกอบวิชาชีพในการสรางคน
คุณภาพดังกลาว คุรสุ ภาจึงประกาศยกยองใหสงั คมรับรูแ ละ
ตระหนักในความสําคัญของวิชาชีพนี้ โดยผูป ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ทีม่ ใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จะมีโอกาสไดรับการยกยองจากคุรุสภา ตั้งแตเริ่มเขามา
ประกอบวิชาชีพดวยการมอบรางวัลดีเดนประเภทตางๆ
ไปจนถึงประกาศเกียรติคุณครูผูเกษียณอายุราชการ
หรือเกษียณอายุงาน และจัดทําประวัติและผลงาน
ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ถึงแกกรรมแลว
บันทึกไวใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาเรียนรูเปนแบบอยาง
ในการดํารงชีวิต ไวในหนังสือประวัติครู
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การจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
และผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑. การจัดงานวันครู ไดจัดใหมีขึ้นเปนครั้งแรก
ในป ๒๕๐๐ หลังจาก พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช
๒๔๘๘ ประกาศใช ๑๒ ป สถานที่จัดงานวันครูครั้ง
แรกของจังหวัดพระนครและธนบุรี คือ กรีฑาสถานแหง
ชาติ คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๙ มีมตินําเสนอกระทรวง
ศึกษาธิการใหนาํ เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพือ่ กําหนดใหวนั ที่
๑๖ มกราคม เปนวันครู ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ใหวันที่ ๑๖ มกราคมของทุกป
เปนวันครูแหงชาติ และเปนวันหยุดราชการ การจัดงาน
วันครูในปจจุบัน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเปน
ศูนยกลางในการดําเนินการจัดงาน สวนกลางจัดงานที่
หอประชุมคุรุสภา และจะประสานไปยังสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ใหจดั งานวันครูพรอมกันทัว่ ประเทศ
โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีการจัดงานวันครู
เปนประจําทุกป

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

๒. การจัดทําหนังสือประวัติครู ซึ่งเปนกิจกรรม
ทีจ่ ดั ขึน้ พรอมกับการจัดงานวันครู ตัง้ แตป ๒๕๐๐ เปนตนมา
โดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดําเนินการรวบรวม
ประวัตขิ องผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีถ่ งึ แกกรรมแลว
ที่ เ ป น ผู  ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอยู  ใ นกรอบแห ง จรรยา
มารยาทที่ดี ไดปฏิบัติหนาที่สรางคุณประโยชนตอ
การศึกษาปรากฏเดนชัด ในดานการสอน หรือการบริหาร
การศึกษา หรือการวิจัยการศึกษา หรือการแตงตํารา
แบบเรียน เปนตน และผลงานของทานเหลานัน้ มีประโยชน
ตอวงการศึกษา และตออนุชนรุน หลัง ไดศึกษาและยึดถือ
เปนแบบอยางได เพื่อจัดพิมพเปนหนังสือ “ประวัติครู”
เผยแพรในงานวันครู ๑๖ มกราคมของทุกป และเผยแพร
ไปยังหองสมุดของสถานศึกษาตางๆ การจัดทําหนังสือ
ประวัติครู สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาดําเนินงานมาเปน
ประจําทุกป ตั้งแตป ๒๕๐๐ ถึงปจจุบัน
๓. การประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส เปนการ
ยกยองผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติการสอน
อยางตอเนือ่ งมาจนมีอายุครบ ๖๐ ปบริบรู ณ ประพฤติเปน
แบบอยางที่ดีตามจารีตครู และเปนผูที่เพียบพรอมดวย
คุณธรรม เปนครูทปี่ ฏิบตั หิ นาทีส่ อนรวมกันไมนอ ยกวา ๓๐ ป
ตําแหนงอื่นตองเคยเปนครูมาไมนอยกวา ๑๐ ป และ
เมื่อรวมเวลาการปฏิบัติหนาที่ตองไมนอยกวา ๓๐ ป
และยังมีชีวิตอยูจนถึง วันประกาศรายชื่อยกยองเปน
“ครูอาวุโส” โดยวิชาชีพครูเปนเพียงวิชาชีพเดียวที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานวโรกาส
ใหเขาเฝาฯ เมื่อเกษียณอายุจากการเปนครู และไดรับ
พระราชทานเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส
ณ ศาลาดุสิดาลัย วังสวนจิตรลดา เปนประจําทุกป
ตั้งแตป ๒๕๐๙ – ๒๕๒๓ ครูอาวุโสไดเขาเฝาเพื่อรับ
พระราชทานเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติและเงินชวยเหลือจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ ตอมาในป ๒๕๒๔ – ๒๕๒๕
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค และตัง้ แตป ๒๕๕๖
ถึงปจจุบนั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค
โดยมีครูอาวุโสทีเ่ ขาเฝาฯ เพือ่ รับพระราชทานเครือ่ งหมาย
เชิดชูเกียรติ จํานวนทั้งสิ้น ๘๓,๕๑๕ คน ในจํานวนนี้มีครู
ไดรับเงินชวยเหลือ จํานวนทั้งสิ้น ๑,๙๐๒ คน
๔. รางวัลคุรสุ ภา เพือ่ ดําเนินการสรรหาผูป ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึ ก ษาที่ มี ม าตรฐานวิ ช าชี พ จรรยาบรรณ
วิชาชีพดีเดน และสรางคุณประโยชนในดานการศึกษา
เพื่ อ รั บ รางวั ล เข็ ม ทองคํ า “คุ รุ ส ภาสดุ ดี ” จํ า นวน
๙ รางวัล ประกอบดวย รางวัลสําหรับครู ๕ รางวัล
ผูบริหารสถานศึกษา ๒ รางวัล ผูบริหารการศึกษา
๑ รางวัล และศึกษานิเทศก ๑ รางวัล และรางวัล
ระดับรอง (ชมเชย) จํานวน ๑๘ รางวัล เพื่อรับรางวัลจาก
นายกรัฐมนตรีในงานวันครู ๑๖ มกราคม ของทุกป
คุรสุ ภาดําเนินการประกาศเกียรติคณุ ผูป ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภามาตั้งแตป ๒๕๒๔
ถึงปจจุบัน มีผูไดรับรางวัล จํานวน ๒๔๙ รางวัล
และมอบรางวัลคุรุสภาในระดับรอง (ชมเชย) จํานวน
๑๙๘ รางวัล
๕. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
เพื่อยกยองผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเปนแบบอยาง
และเปนทีเ่ คารพยกยองอยางสูงของศิษยและบุคคลทัว่ ไป
สมเปนปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกวชิ าชีพตลอดระยะเวลาปฏิบตั งิ าน ดําเนินการ
โดยใหคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานที่ไมได
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สังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาคัดเลือกผูส มควรไดรบั เครือ่ งหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เสนอคุรุสภา โดยคุรุสภา
จัดพิธีมอบรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ในวันครูโลก วันที่ ๕ ตุลาคมของทุกป
คุรุสภาดําเนินการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี” ตั้งแตป ๒๕๓๕ – ปจจุบัน มีผูไดรับรางวัล
จํานวน ๑๗,๓๔๐ คน
๖. รางวัลประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเดน
เพื่อยกยองครูภาษาไทยซึ่งเปนผูสรางรากฐานดวยภาษา
ของชาติและผดุงรักษาเอกลักษณนี้ไว ดวยการอบรม
สั่งสอนปลูกฝงความรู ความคิด การอานออกเขียนได
ใหแกเยาวชนจนไดรูคุณคาของภาษาประจําชาติไทย
นับไดวาเปนบุคคลสําคัญที่ทําประโยชนแกสังคม และ
ธํารงรักษาความเปนชาติใหมนั่ คงยัง่ ยืน โดยใหหนวยงาน
ตนสังกัด หรือสมาคมครูภาษาไทยซึง่ จดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมาย เสนอใหครุ สุ ภาคัดเลือก ผูไ ดรบั การคัดเลือกจะได
รับการประกาศเกียรติคณ
ุ และมอบเข็มพระนามาภิไธยยอ สธ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอม
โลเกียรติคุณ ในวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกป
คุรสุ ภาประกาศเกียรติคณ
ุ ครูภาษาไทยดีเดน ตัง้ แต ป
๒๕๓๕ – ปจจุบัน มีครูภาษาไทยดีเดนรับรางวัล
จํานวน ๔,๐๑๕ รางวัล
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๗. รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ ครูภาษาฝรัง่ เศสดีเดน
เพือ่ เปนการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ทรงเปน “สมเด็จเจาฟาอาจารย” ของนิสิต นักศึกษา
และวงการครูภาษาฝรั่งเศส และทรงวางแนวทางในการ
พัฒนาและสนับสนุนการสอนภาษาฝรัง่ เศสแกเยาวชนไทย
และทรงรับสมาคมครูภาษาฝรัง่ เศสแหงประเทศไทยอยูใ น
พระราชูปถัมภ คุรสุ ภาดําเนินการยกยองครูภาษาฝรัง่ เศส
ดีเดน เพือ่ เสริมสรางขวัญ กําลังใจแกครูสอนภาษาฝรัง่ เศส
ทัง้ หนวยงานของรัฐและเอกชน โดยการประกาศเกียรติคณ
ุ
และมอบเข็มประดับพระนามาภิไธยยอ นว ในวันครู
วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกป
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภารับดําเนินการประกาศ
เกียรติคณ
ุ ครูภาษาฝรัง่ เศสดีเดน มาตัง้ แต ป พ.ศ. ๒๕๔๖ –
ปจจุบัน มีผูไดรับรางวัล จํานวน ๓๖ คน
๘. รางวัลครูผูสอนดีเดน เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ
ผูป ระกอบวิชาชีพครู เพือ่ สงเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติตนดี มีความ
มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ มีผลงานดีเดนใหมีศักยภาพ
สูงขึ้น จนเปนแบบอยาง สามารถสรางความศรัทธา
และความเชื่ อ ถื อ ในวิ ช าชี พ ครู ไ ด โดยมอบคุ รุ ส ภา
เขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานที่ไมไดสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาดําเนินการคัดเลือกครูผสู อนดีเดน ตามกลุม สาระ
การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

การเรียนรู ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับเข็มเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร
คุรุสภาดําเนินการคัดลือกครูผูสอนดีเดนตาม
กลุมสาระการเรียนรู ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปจจุบัน
มีผูไดรับรางวัล จํานวน ๑๔,๙๖๒ คน
๙. รางวัลหนึง่ แสนครูดี เปนโครงการตอเนือ่ ง ๕ ป
เพื่อยกยองและสรางแรงจูงใจแกผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่มีความมุงมั่น ตั้งใจประกอบวิชาชีพ
ดวยการครองตน ครองใจ ครองงาน จนเปนแบบอยาง
และเพือ่ กระตุน ใหผปู ระกอบวิชาชีพทีย่ งั ไมไดรบั การยกยอง
เรงพัฒนาตนและพัฒนางานตามแบบอยางนั้น โดยมอบ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานที่ไมไดสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการคัดเลือก ผูไดรับการ
คัดเลือก จะไดรบั เข็มเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ และเกียรติบตั ร
คุรสุ ภา ดําเนินการมอบรางวัลหนึง่ แสนครูดี ตัง้ แตป
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปจจุบนั มีผไู ดรบั รางวัล จํานวน ๒๘๙,๕๕๘ คน

การพัฒนางานยกยองเชิดชูเกียรติวิชาชีพ

การสงเสริม สนับสนุน ยกยองและผดุงเกียรติ
ผูประกอบวิชาชีพครู เพื่อใหครูเปนที่พึ่งของผูเรียน ผู
ปกครองและสังคมทั้งดานความรู คุณธรรมและศีลธรรม
สมกับการไดชอื่ วาเปนครูนนั้ ยังเปนรูปแบบ “งานและเงิน”
และจะตองสนับสนุนการใหรางวัลเปนระดับอาเซียน หรือ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต และระดับโลกตามลําดับ
ในป ๒๕๕๙ สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภามีความมุง มัน่
ที่จะยกระดับรางวัลของคุรุสภาที่ยกยองเชิดชูเกียรติ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สูระดับอาเซียนและ
ระดับโลก โดยดําเนินงานในรูปแบบใหมดังนี้
๑. การคัดเลือกผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพือ่
ไปเขารับการคัดเลือกรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟา
มหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) โดยคัดเลือก
ผูไดรับรางวัล จากผูไดรับรางวัลคุรุสภา รางวัลประกาศ
เกียรติคณ
ุ ครูภาษาไทยดีเดน รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ ครู
ภาษาฝรั่งเศสดีเดน รางวัลครูผูสอนดีเดน และรางวัลอื่น
จํานวน ๑ คน เพื่อเสนอชื่อในนามขององคกรภาครัฐที่มี
การคัดเลือกครู ในสวนของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ไปเขารับการคัดเลือกเพือ่ รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟา
มหาจักรี (Princess Maha Chakri Award)
๒. รางวัลคุรุสรรเสริญ เพื่อมอบใหครูผูสอน หรือ
ผูบ ริหารสถานศึกษาซึง่ เคยเปนผูส อนมากอน ในโรงเรียน
พื้นที่หางไกลที่อยูในแนวตะเข็บชายแดน หรือโรงเรียน
บนดอยสูง หรือโรงเรียนแนวกันชน หรือโรงเรียนในจังหวัด
ชายแดนใต โดยมอบใหคณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัด
ประกอบดวย นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ทองถิน่ วัด
ผูบ ริหารระดับโรงเรียน อําเภอ และจังหวัด เปนผูเ สนอรายชือ่
เพือ่ คัดเลือกในระดับยอดเยีย่ ม จํานวน ๕ รางวัล และรางวัล
ระดับดีเยี่ยมจํานวน ๑๐ รางวัล พรอมประกาศสรรเสริญ
เกียรติคุณความเปนครูผูกลาหาญ และเสียสละใหสังคม
ไดยกยองชมเชย ในวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกป
๓. ระบบการยกยองเชิดชูเกียรติผปู ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา โดยจะดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาคัดเลือก หรือการสรรหาครูดี ครูเกง
ใหเปนมาตรฐานสากล สามารถกําหนดตัวบงชีผ้ ลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนตอผลงานทางการสอนของครูไดจริงตาม
มาตรฐานการประเมินทีก่ าํ หนดขึน้ ใหม นอกจากนีย้ งั ตอง
โปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขัน้ ตอน ดวยการจัดทําขอบังคับ
คุรุสภา วาดวยการยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาขึ้น โดยใหผานขั้นตอนการวิพากษในกลุม
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง ๔ ประเภท แลวจึง
นําไปทดลองใช เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป ทั้งนี้ตั้งอยูบน
หลักการวา เสมอภาค เทาเทียม และเปนการยกยองครู
ทีผ่ เู รียน และรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติแนวทางใหม จึงเปน
ของผูเ รียน ครู สถานศึกษา และเพือ่ พัฒนาการศึกษาตอไป
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดย สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และการใหบริการของคุรุสภาทั้งระบบ
และเปนศูนยบริการขอมูลสารสนเทศการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภา

๑. เครือขายคอมพิวเตอร (Network)
เพื่อใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภา
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ประกอบดวย
ระบบเครือขายสือ่ สารขอมูลหลัก (KSPnet) รองรับ
การสื่อสารขอมูล คือ การรับ - สง ยาย หรือแลกเปลี่ยน
ขอมูลและสารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระบบเครือขายไรสาย (Wireless Network)
เปนระบบเครือขายที่ใหบริการสื่อสารขอมูล แกบุคลากร
ภายใน สมาชิกผูม ารับบริการ และผูม าติดตอกับสํานักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา โดยติดตัง้ ครอบคลุมทุกพืน้ ทีภ่ ายในอาคาร
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภาสวนกลาง
ระบบเครือขายเสมือน (SSL VPN) เปนระบบเครือขาย
ที่รองรับการสื่อสารขอมูลระหวางสํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภาสวนกลางและคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน
๑๘๕ เขตพื้นที่การศึกษา
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๒. ระบบสารสนเทศ
๒.๑ ระบบสารสนเทศผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา (Teachers Education and Personal
Information System : TEPIS)
เพื่อใหบริการงานตามภารกิจหลักของคุรุสภา
ประกอบดวยการใหบริการดานตางๆ ดังนี้
๑) ระบบมาตรฐานวิชาชีพ ใหบริการเกี่ยวกับ
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพือ่ ให
ผูส าํ เร็จการศึกษาใชเปนคุณวุฒใิ นการขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ การนําเขาขอมูลรายชือ่ ผูส าํ เร็จการศึกษาจากหลักสูตร
ทีค่ รุ สุ ภาใหการรับรอง การรับรองความรูต ามมาตรฐานวิชาชีพ
(เทียบโอน ทดสอบ และฝกอบรม) เพือ่ เปนชองทางในการ
เขามาประกอบวิชาชีพของผูท ไี่ มมคี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐาน
วิชาชีพที่คุรุสภากําหนด การรับสมัครทดสอบความรู
ครูชาวไทยและชาวตางประเทศ การตรวจสอบผลการรับรอง
ความรูผานเว็บไซตคุรุสภา และการออกวุฒิบัตร เปนตน
๒) ระบบทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เปน ระบบที่พัฒ นาเพื่อรองรับ กระบวนงานใหบ ริการ
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึ ก ษา ตั้ ง แต
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต
การขอใบแทนใบอนุญาต การขอใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน การขอหนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพโดยไมมี
ใบอนุญาตเปนการชั่วคราว การชําระเงินคาธรรมเนียม/
คาดําเนินการ การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตตามที่ได
ขอไวผา นเว็บไซตของคุรสุ ภา การใหบริการตามภารกิจของ
คุรุสภาที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา การออกใบอนุญาต
เคลื่อนที่ การตรวจสอบใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษาจากปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง โดยยื่น
แบบคําขอและรับใบอนุญาตผานสถาบันทีส่ าํ เร็จการศึกษา
การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

(ระบบ KSP Bundit) การพิมพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แบบประกาศและบัตรสมาชิกคุรุสภา การรับ-สง และ
การตรวจสอบการจัดสงเอกสาร (RC) งานใบอนุญาต
๓) ระบบพัฒนาวิชาชีพ เปนระบบที่พัฒนาเพื่อ
รองรับกระบวนงานใหบริการขอมูลหลักสูตรที่คุรุสภา
ใหการรับรองเพื่อใชในการตออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ การรับสมัครเขารับการอบรมเพือ่ พัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพ การรับสมัครเขารวมประชุมทางวิชาการ
และการบริหารจัดการวารสารวิทยาจารย เปนตน
๔) ระบบยกยองผูประกอบวิชาชีพ เปนระบบ
ที่พัฒนาเพื่อใหบริการงานยกยองเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
และผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ตั้งแต
การประกาศรับสมัคร การกรอกขอมูลในระบบตาม
คุ ณ สมบั ติ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ การประกาศ
รายชือ่ และการรายงานผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ประกอบดวย
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ครูภาษาไทยดีเดน ครูภาษาฝรั่งเศส
ดีเดน ครูดีเดนตามกลุมสาระการเรียนรู ครูผูประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ “คุรุสดุดี”
การยกยองเชิดชูเกียรติครูอาวุโส เปนตน
๕) ระบบจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนระบบทีพ่ ฒ
ั นา
เพือ่ ใชในการจัดเก็บ รวบรวมขอมูลกระบวนการและผลการ
พิจารณาการประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ขอมูล
แนวการพิจารณาความประพฤติที่เปนการบกพรองใน
ศีลธรรมอันดีเพือ่ ประกอบการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
การไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๒.๒ ระบบสนับสนุนและบริหารจัดการใน
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (e-ofﬁce) ประกอบดวย
๑) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
๒) ระบบบริหารงบประมาณและสินทรัพย
๓) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๔) ระบบตอบรับขอมูลอัตโนมัติ (Call Center)
๕) ระบบสือ่ สารและประชาสัมพันธ ไดทาํ การ
พัฒนาเว็บไซตของคุรสุ ภาทัง้ เว็บไซตภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ผูสนใจทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ สามารถเขาถึง
แหลงขอมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตลอดจนพัฒนาเว็บไซตขอ มูลขาวสารภายในสํานักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา (Gurunet) เพือ่ ใหบริการขอมูลขาวสาร
ของคุรุสภาสําหรับบุคลากรภายในสํานักงาน และระบบ
ติดตอสื่อสารภายในองคกร (KSP Talk) เพื่อเปนชองทาง
ใหบคุ ลากรของคุรสุ ภาทัง้ ในสวนกลางและคุรสุ ภาเขตพืน้ ที่
การศึกษาสามารถติดตอสอบถามขอมูลการปฏิบตั งิ านดวย
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๖) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ เปนระบบ
ที่พัฒนาเพื่อรองรับกระบวนงานการบูรณาการเชื่อมโยง
แลกเปลีย่ นขอมูล (Web Service) กับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ทัง้ จากภายในและภายนอก ไดแก สํานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง กระทรวงศึกษาธิการ บริษทั ไปรษณียไ ทย จํากัด
บมจ. ธนาคารกรุงไทย รองรับการบริการขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(KSP e-Service) การออกรายงานสถิติ และระบบ
คลังขอมูลทางการศึกษาของคุรุสภา

๐๗๓

การพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและ ทางการศึกษา เพือ่ การจัดเก็บขอมูล รวบรวม ประมวลผล
การสื่อสาร
และรายงานผลขอมูล และในขณะเดียวกันก็ไดพัฒนา
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา เริม่ นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการ
และการใหบริการงานตามภารกิจของคุรุสภามาตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดวยการประสานความ
รวมมือกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอใชงาน
เครือขาย MoeNet ในการสือ่ สารขอมูลผลการดําเนินงาน
ของคุ รุ ส ภาไปยั ง ผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ทั่วประเทศ บนเครือขายอินเทอรเน็ต/อินทราเน็ต และ
พัฒนาเว็บไซตของคุรุสภา ภายใตชื่อ www.ksp.or.th
เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธงาน
ของคุรุสภา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน
๗.๙ ลานบาท เพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดทํา
ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรหลัก (Data Center) จัดทํา
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายเพื่อใหบริการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย
สําหรับการใชในการปฏิบตั งิ าน และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (Teachers Education
and Personal Information System : TEPIS) เพื่อให
บริการงานทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๐๗๔

ระบบการบริหารจัดการภายในองคกร (e-ofﬁce) ใหรองรับ
การดําเนินงานตามภารกิจอยางเหมาะสมกับการใชงาน
มากยิง่ ขึน้ ตัง้ แตปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนมา
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภาไดทาํ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง จนทําให
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเปนหนวยงานที่นําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชเปนเครือ่ งมือ
ในการบริหารจัดการองคกรและการใหบริการสมาชิกของ
คุรสุ ภาทีเ่ ปนผูถ อื ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทั้งวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก รวมถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา แตยังมิไดประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาอีกกลุม หนึง่ (จํานวนผูไ ดรบั ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ๗๖๙,๑๔๕ คน : ขอมูล ณ วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)
ผูท ไี่ ดรบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เหลานี้ เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดหนวยงาน
ของรัฐและเอกชนทีม่ สี ถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ขั้นพื้นฐานและอุ ด มศึ ก ษาที่ ตํ่ า กว า ปริ ญ ญา หากมี
การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อใชประโยชนรวมกัน
จะทําใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน และเชือ่ ถือได ทําให
การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

การนําเสนอขอมูลของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ มีความ
ครอบคลุม ถูกตอง ตรงกัน และสอดคลองกับขอเท็จจริง
๑๐ ป ของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการบริหารจัดการและใหบริการ สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภาพบทั้งปญหา อุปสรรค ขอรองเรียนในความ
ไมสะดวกของสมาชิก ซึง่ เปนขอมูลสําคัญทีน่ าํ มาประกอบ
การพิจารณาหาแนวทาง วิธกี ารแกปญ หา และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ตลอดมา กาวยางปที่ ๑๑ ของการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกาวยางปที่ ๗๑ ของสํานักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภา นัน้ เราจะตองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหทนั กับความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบนั และกาวทัน
ในอนาคต และสอดคลองกับการพัฒนาทักษะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทัง้ สามารถให
สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน การบริหารจัดการภายในองคกร
และการใหบริการทีต่ รงตามความตองการอยางมืออาชีพ

แนวคิดและมุมมองในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการดําเนินงานใหกาวไปถึงวิสัยทัศนที่กําหนด
“ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการของคุรสุ ภาทัง้ ระบบ และเปนศูนยบริการขอมูล
สารสนเทศการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”
มีแนวคิดและมุมมองในการพัฒนา ดังตอไปนี้
๑. เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ใหครอบคลุมขอบเขตการใชงานทั้งใน
คุรุสภาสวนกลางและคุรุสภาสวนภูมิภาค โดยการพัฒนา
ศูนยปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร (Data Center) ในสวนกลาง
สูมาตรฐานสากล ใหมีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ
สํารองขอมูลที่เปนมาตรฐาน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
แมขา ยสําหรับใหบริการอยางเพียงพอและเหมาะสม จัดหา
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายทดแทนเครื่องเดิมตามระยะ
เวลาการใชงาน และเพิม่ ประสิทธิภาพหนวยจัดเก็บขอมูล
ตามปริมาณของการใชงาน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือขายเสมือน (VPN) แบบ IPSec เพื่อการบริหาร
จัดการการใชเครือ่ งคอมพิวเตอรลกู ขายของคุรสุ ภาในสวน
ภูมิภาค ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตองมีความทันสมัย กาวทันความเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นตลอดเวลา

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบใหรองรับการปฏิบตั งิ านและการบริหารจัดการ
ภายในองคกร และรองรับการใหบริการผูป ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ทัง้ ในคุรสุ ภาสวนกลางและคุรสุ ภาเขตพืน้ ที่
การศึกษาทั่วประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาระบบรองรับการปฏิบตั งิ านและบริหาร
จัดการในคุรุสภาสวนกลาง (e-ofﬁce) ใหครอบคลุม
ทุกกลุมงาน เพื่อลดภาระปญหาการขาดแคลนบุคลากร
ซึ่งเปนปญหาสําคัญของทุกสวนงาน โดย
๑) เพิม่ ประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ใหรองรับการดําเนินงานของคุรสุ ภาทัง้ ในสวนกลาง
และสวนภูมภิ าค
๒) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบริ ห าร
งบประมาณและสินทรัพยใหครอบคลุมภารกิจการดําเนินงาน
ของคุรุสภาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
๓) จัดหาบุคลากรมาบริหารจัดการเว็บไซต
ของคุรุสภาและเว็บไซตขอมูลขาวสารภายในสํานักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา (Gurunet) โดยเฉพาะ เพือ่ ดูแลปรับปรุง
ขอมูลและเผยแพรสารสนเทศที่ใหบริการใหเปนปจจุบัน
เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูใชบริการ ตลอดจนสามารถ
พัฒนาเครื่องมือในการคนหาและเขาถึงแหลงขอมูลและ
สารสนเทศของคุรสุ ภาดวยความสะดวก รวดเร็ว เพือ่ เปน
ชองทางในการประชาสัมพันธงานและภาพลักษณของ
คุรสุ ภาไดอยางมีประสิทธิภาพและเสียคาใชจา ยนอยดวย
การจัดการทรัพยากรที่ใหบริการในลักษณะดิจิทัล
๔) พัฒนาเว็บไซตของคุรุสภา (ภาษาอังกฤษ)
เพื่ อ ให บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสารของคุ รุ ส ภาสํ า หรั บ
ครูชาวตางประเทศและผูสนใจ เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการเปนประชาคมอาเซียน
๒.๒ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ซึง่ เปนระบบงานหลัก
สําหรับใหบริการทางวิชาชีพ ใหรองรับการใหบริการสมาชิก
ผูประกอบวิชาชีพและผูที่ตองการเขามาประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนี้
๑) ระบบมาตรฐานวิชาชีพ โดยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของระบบการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
ให ส ามารถรายงานผลข อ มู ล หลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ การ
รับรองจากคุรุสภา รายชื่อนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ ๑ ถึง
ชั้นปที่ ๕ จํานวนนักศึกษา คุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาเอก ฯลฯ เพื่อใหมีขอมูลนักศึกษาครูทั้งระบบ
สามารถใชเปนขอมูลในการพัฒนาระบบการผลิตครูให

๐๗๕

จรรยาบรรณของวิชาชีพ การสะสมคะแนนผลการพัฒนา
เพื่อการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การอบรม
ตามหลักสูตรที่คุรุสภากําหนดเพื่อการไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูของชาวตางประเทศ
๔) เพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของระบบยกยอง
ผูประกอบวิชาชีพ ใหครอบคลุมทุกระบบการยกยอง
ของคุรสุ ภาทีย่ งั ไมไดใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ

สอดคลองกับความตองการของผูใช รวมทั้ง พัฒนาระบบ
การทดสอบเพือ่ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ระบบการรับรองความรูวิชาชีพครู (เทียบโอน ทดสอบ
ฝกอบรม) เปนตน
๒) พัฒนาระบบทะเบียนและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ เพื่อใหบริการไดอยางทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่
ที่มีผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหสามารถขอรับ
บริการทางอิเล็กทรอนิกสดว ยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส
(Ksp e-Service) ผูที่ตองการขอรับบริการทางวิชาชีพ
กับคุรุสภา ผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดดวยตนเอง
บนเว็บไซตของคุรุสภา บนอุปกรณเคลื่อนที่หรือพกพา
(สมารทโฟน แท็บแล็ต ฯลฯ) ที่ผูขอรับบริการสามารถ
รับฟงผลผานระบบออนไลนได ไมจําเปนตองมาติดตอ
โดยตรงที่คุรุสภาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดย
นโยบายเพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูมารับบริการ ใหใช
เวลามาติดตอทีค่ รุ สุ ภานอยทีส่ ดุ เทาทีม่ คี วามจําเปนเทานัน้
ทัง้ นี้ จะพัฒนาใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ดําเนินกระบวนการทางทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา จนผานการอนุมัติที่สวนกลางโดยคณะ
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใหคุรุสภาในสวนภูมิภาค
สามารถพิมพใบอนุญาตออกจากระบบได และจะใชเปน
สํานักทะเบียนใบอนุญาตสาขาของคุรสุ ภา ซึง่ อํานวยความ
สะดวกใหแกสมาชิกทีอ่ ยูใ นทุกพืน้ ทีข่ องประเทศไทย
๓) เพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของระบบพัฒนา
วิชาชีพ ใหครอบคลุมทุกบริการการพัฒนาวิชาชีพของ
คุรุสภา ทั้งการอบรมตางๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
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๓. การเปนศูนยบริการขอมูลและสารสนเทศ
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองพัฒนาศูนยขอ มูล
ขาวสารของคุรุสภา ใหสามารถเปนหนวยประสานความ
รวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษาทีม่ ขี อ มูลสารสนเทศ
เกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผูป ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา และที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
เชือ่ มโยงขอมูลและการใชขอ มูลรวมกัน ทัง้ การจัดเก็บขอมูล
การสํารวจขอมูล ซึง่ เปนการลดความซํา้ ซอนของขอมูล ขอมูล
มีความถูกตองมากยิง่ ขึน้ และเพิม่ ความปลอดภัยใหกบั ขอมูล
ถาขอมูลสารสนเทศมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตอง
เชื่อถือได และเปนปจจุบัน จะเปนขอมูลสําคัญในการ
นําไปใชประโยชนในการวางแผนการผลิตและการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทัง้ ดานปริมาณ สาขาวิชา
คุณภาพ และอืน่ ๆ ใหสอดคลองกับความตองการใช รวมทัง้
สามารถพัฒนาเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ ริหาร
ดวยขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือไดอีกทางหนึ่งดวย
ทัง้ นี้ จะตองดําเนินการตอยอดระบบสารสนเทศ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (Teachers Education
and Personal Information System : TEPIS)
ใหมีขอมูลของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครบถวน
เพื่อใหสามารถรายงานผลไดตรงตามความตองการ
ใชขอมูล และตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเดิม
ที่มีอยูใหถูกตองทั้งระบบ ปรับการบันทึกขอมูลที่ถูกตอง
และปรับระบบการปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง
๔. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง้ ระดับปฏิบตั กิ าร ระดับบริหารใหมีความรู
ที่ทันสมัยสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
มีความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศของสํานักงาน
จัดเก็บและใชขอมูลไดถูกตองตรงตามเปาหมาย

การสถาปนาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗๐
ป

งานกํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดย สํานักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิตกิ าร

สํานักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิตกิ าร เปนสํานักหนึง่
ในเกาสํานักของสํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ซึง่ ปฏิบตั งิ าน
ที่เกี่ยวกับดานกฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
โดยเฉพาะงานกํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเปน
กลุมงานหนึ่งในสํานักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
ทําหนาที่ควบคุม กํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพตาม
วัตถุประสงคของคุรสุ ภา ตามาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตสิ ภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพือ่ ใหผปู ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาไดประพฤติปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ดวยอาศัยขอบังคับคุรุสภา วาดวยการพิจารณา
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งเปนกระบวนการสืบสวนขอเท็จจริง และกระบวนการ
สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีผลการดําเนินงานระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗ – ปจจุบนั
(๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘) ดังนี้

ปงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗ มีเรือ่ งทีผ่ า นกระบวนการแลว กรณียุติเรื่อง จํานวน ๒๔ เรื่อง
๑. ขาราชการครูมีความสัมพันธฉันชูสาว และ
รวมจํานวน ๔๒ เรื่อง ดังนี้
กรณีไมรับเรื่องไวพิจารณา จํานวน ๘ เรื่อง
๑. ขาราชการครูบุกรุกเคหะสถานและใชคําพูด
ทํานองชูสาว (ขาดอายุความเกินกวา ๑ ป)
๒. ผูบ ริหารโรงเรียนไมขนึ้ เงินเดือนใหขา ราชการครู
(ขาดอายุความเกินกวา ๑ ป)
๓. ขาราชการครูฆา คนตาย (ไมมใี บประกอบวิชาชีพ)
๔. ขาราชการครูคา ยาบา (ไมมใี บประกอบวิชาชีพ)
๕. ขาราชการครูชงิ ทรัพย และทํารายรางกาย (ไมมี
ใบประกอบวิชาชีพ)
๖. ขาราชการครูมคี วามสัมพันธฉนั ชูส าว และทุจริต
ตอหนาที่ราชการ (ไมมีใบประกอบวิชาชีพ)
๗. ขาราชการครูมีคุณสมบัติไมเหมาะสมในการ
ไดรับการสรรหาเปน อ.ก.ค.ศ. อุบลราชธานี เขต ๑
๘. ขาราชการครูกยู มื เงินแลวไมชาํ ระหนี้ (ขาดอายุความ
เกินกวา ๑ ป)

ดื่มสุรา
๒. ขาราชการครูมีความสัมพันธฉันชูสาว ดื่มสุรา
และทะเลาะวิวาท
๓. ผูบ ริหารการศึกษา แตงตัง้ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
โดยไมชอบดวยกฎหมาย
๔. ขาราชการครูทาํ รายรางกายขาราชการครูดว ยกัน
๕. ศึกษานิเทศกถกู กลาวโทษกรณีชสู าว และกูย มื เงิน
ไมชําระหนี้ (ผูถูกกลาวโทษตายในระหวางสืบสวน)
๖. พนักงานราชการครูใหสินบนเจาพนักงาน
๗. ขาราชการครูบกุ รุกเคหะสถาน ใชคาํ พูดในทํานอง
ชูสาว
๘. ขาราชการครูกระทําอนาจารเด็กนักเรียน
๙. ข า ราชการครู ทํ า ร า ยร า งกายบุ ค คลอื่ น
(ผูถูกกลาวโทษตายในระหวางสืบสวน)
๑๐. ขาราชการครูฉอโกงทรัพยสินของผูอื่น
๑๑. ผูประกอบวิชาชีพครูเสพยาเสพติด
๑๒. ขาราชการครูแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
เพื่อตนเอง
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๑๓. ขาราชการครูทาํ รายรางกายผูบ ริหารโรงเรียน
๑๔. ขาราชการครูมีความสัมพันธฉันชูสาว
๑๕. ขาราชการครูหมิ่นประมาทผูอื่น
๑๖. ขาราชการครูมีความสัมพันธฉันชูสาว
๑๗. ขาราชการครูขมขืนกระทําชําเราผูอื่น
๑๘. ขาราชการครูมีความสัมพันธสอในทางชูสาว
๑๙. ขาราชการครูทํารายรางกายผูอื่น
๒๐. ศึกษานิเทศกถูกผูบังคับบัญชากลั่นแกลงโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย
๒๑. ขาราชการครูชงิ ทรัพยและทํารายรางกายผูอ นื่
(ผูถูกกลาวโทษตาย)
๒๒. ขาราชการครูมคี วามสัมพันธฉนั ชูส าวและทุจริต
ตอหนาที่
๒๓. ขาราชการครูฆาคนตาย (ผูถูกกลาวโทษตาย)
๒๔. ขาราชการครูคายาเสพติด
กรณียกขอกลาวหา/ขอกลาวโทษ จํานวน ๔ เรื่อง
๑. ขาราชการครูหมิน่ ประมาทเพือ่ นขาราชการครู
๒. ผูบริหารโรงเรียนละเวนการปฏิบัติหนาที่
๓. ขาราชการครูฆา คนตาย โดยการปองกันตนเอง
๔. ผูบริหารการศึกษากูหนี้ ไมชําระหนี้ (ตอมา
ไดชําระหนี้เรียบรอยแลว)

๐๗๘

กรณีภาคทัณฑ จํานวน ๑ เรื่อง
๑. ขาราชการครูตดั ขอบชายกระโปรงนักเรียนหญิง
กรณีพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน ๓ เรื่อง
๑. ขาราชการครูทาํ รายรางกายเด็กนักเรียนดวยการ
ใชมอื ตบบริเวณปาก ไมมบี าดแผล ใหพกั ใชใบประกอบวิชาชีพ
เปนเวลา ๓ เดือน
๒. ขาราชการครูทํารายรางกายเด็กนักเรียนดวย
การบิดใบหู เปนรอยแดงชํ้า ใหพักใชใบประกอบวิชาชีพ
เปนเวลา ๑ เดือน
๓. ขาราชการครูใชไมตมี อื เด็กนักเรียน จํานวน ๗๙ ที
เปนรอยแดงชํ้า ใหพักใชใบประกอบวิชาชีพ เปนเวลา
๓ เดือน
กรณีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน ๒ เรือ่ ง
๑. ขาราชการครูชายอนาจารเด็กนักเรียนหญิง
ดวยการจับอวัยวะเพศ
๒. ขาราชการครูลกั ขโมยเงินวัด ในการไปปฏิบตั หิ นาที่
ดานการเงินใหวัดในงานฝงลูกนิมิต
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มุมมองในการพัฒนางาน
กํากับดูแลจรรยาบรรณของวิชาชีพ

หลักของการทํางานนั้นตองมีการพัฒนา เพื่อให
องคกรมีความทันสมัยและทันตอเหตุการณโลกที่ผันแปร
ไปอยางรวดเร็ว ซึง่ ในบางหนวยงานไดทาํ งานควบคูไ ปกับ
งานวิจยั ทีเ่ รียกวา R2R (Routine to Research) เปนการ
พัฒนางานประจําสูงานวิจัย ผลของ R2R ไมไดมุงหวังแค
ผลงานวิจัยเทานั้น แตเปาหมายสําคัญ คือ นําผลงานวิจัย
ไปพัฒนางานประจํานัน้ ๆ R2R เปนเครือ่ งมือในการพัฒนา
คนเพื่อพัฒนางานขับเคลื่อนองคกรไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู (Learning Organization)
สํานักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิตกิ าร มองมุมของการ
พัฒนาคนเปนเรือ่ งสําคัญทีส่ ดุ ดวยการปรับกระบวนทัศน
(Paradigm) ใหบุคลากรรูจักวิเคราะห วิธีคิด วิธีปฏิบัติ

แนวการดําเนินชีวิต มาทบทวนใหม เพื่อใหสอดคลอง
กับยุคและสถานการณ ที่กําลังเกิดขึ้นและที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยเริ่มจากใหบุคลากรถอดประสบการณ
การปฏิบตั งิ านของแตละคนทีท่ าํ อยูเ ลาใหเพือ่ นในกลุม ฟง
และเก็บรวบรวมเปนเอกสารไวสําหรับใหผูที่สนใจนําไป
ประยุกตใชในงาน ทุกคนจะตองจัดทําแผนงานรายบุคคล
เพื่อใหแตละคนรูจักการวางแผนการทํางาน ซึ่งจะเปน
พื้ น ฐานของการทํ า R2R โดยไม รู  ตั ว และเชื่ อ ว า
จากจุดเล็กๆ ที่ไดเริ่มตน ในอนาคตจะตอยอดจาก
ความคิ ด ขยายสู  ว งกว า งเป น ภาพรวมขององค ก ร
(คุรุสภา) ได

๐๗๙

คณะกรรมการผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
ดร.ดิเรก พรสีมา
นายเกษม กลั่นยิ่ง

ที่ปรึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ดานมาตรฐานวิชาชีพ
ที่ปรึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ดานพัฒนาวิชาชีพ

ผูอํานวยการผลิต
ดร.อํานาจ สุนทรธรรม
ดร.สําเริง กุจิรพันธ
นายสุรินทร อินทรักษา
ดร.กก ดอนสําราญ
ดร.สมพงษ ปานเกลา

เลขาธิการคุรุสภา
รองเลขาธิการคุรุสภา
รองเลขาธิการคุรุสภา
รองเลขาธิการคุรุสภา
รองเลขาธิการคุรุสภา

ผูสนับสนุนขอมูล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน (นางธีรวัฒนา มีศิลป)
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานวิชาชีพ (ดร.พรศรี ฉิมแกว)
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (นายสุรศักดิ์ จินตรัตน)
ผูอํานวยการสํานักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ (นางปรีชญาภรณ เหมวิมล)
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ (นางสาวรจนา วงศขาหลวง)
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ (นางรัชนี ยุตรินทร)
ผูอํานวยการสํานักยกยองเชิดชูเกียรติวิชาชีพ (นางอัจฉราวรรณ สังขวารี (รก.) )
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางเกศธิดา เขียวสอาด)
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาคุรุสภาจังหวัด (นางโสภิตา สุวรรณะ)
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน (ดร.วิลาวัลย มาคุม)

ผูดําเนินการจัดทํา
นางเกศธิดา เขียวสอาด
นางสาวชญานิศ รุจิรชัย
นายจันทรยงยุทธ บุญทอง
นางสาวจิรภฎา มนชะอุม
นางสมกมล ศรีสูงเนิน
นายณรงค ศิริพรชัยกุล
นางสาวภัทราวรรณ แกวมะยม
นางสาววินีตา รังสิวรารักษ
นางสาวธัญรัตน ศิริเมฆา
นางสาววรวรรณ พรพิพัฒน
นายสุรวิทย ธนวิจิตรพันธ
นางสาวเจนจิรา ชวยนา

๐๘๐

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมวิทยบริการและวารสาร
ผูอํานวยการกลุมประชาสัมพันธ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เจาหนาที่สารนิเทศปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
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