“...ผู้เป็นครูนั้น ถือได้ว่าเป็นผู้ประเสริฐ เพราะได้ถ่ายทอด
ความรู้และความดีให้แก่ศิษย์ด้วยความเมตตา
สงเคราะห์ช่วยเหลือศิษย์ด้วยความกรุณา
ปลื้มใจยินดีที่ศิษย์มีความส�ำเร็จ และอบรมสั่งสอนศิษย์
ด้วยใจที่บริสุทธิ์ เที่ยงตรงโดยเสมอหน้า...”
พระราชด�ำรัส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนือ่ งในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจ�ำปี ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาดุสดิ าลัย
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ผู้ก่อตั้งคุรุสภา
นายทวี บุณยเกตุ
อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เนื่อง

ในโอกาสวันครบรอบ ๗๑ ปี การสถาปนาส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา และผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่าน
ด้วยความจริงใจ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความส�ำคัญที่สุดในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพือ่ พัฒนาบ้านเมือง บทบาทของครูตอ่ นักเรียนจึงส�ำคัญ
ทีส่ ดุ เพราะนักเรียนคืออนาคตของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นรากฐาน
ส�ำคัญยิง่ ในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ดังนัน้
บทบาทภารกิจของคุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จึงมีความส�ำคัญยิ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย เพราะมีหน้าที่หลัก
ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ เพือ่ ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูค่ ณ
ุ ภาพ
การศึกษาไทย จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่คุรุสภาร่วมกับหน่วยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการ และทุกภาคส่วนในการปฏิรูปการศึกษา
เพือ่ ขับเคลือ่ นประเทศไปพร้อมๆ กัน ให้เกิดความเข้มแข็งและมีความพร้อม
ในทุกๆ ด้าน น�ำไปสู่วิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนาประเทศที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่บริการ
ด้านวิชาชีพด้วยความเสียสละ ร่วมพัฒนางานคุรุสภาให้เจริญก้าวหน้า
อย่างเต็มความสามารถมาจนถึงทุกวันนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดคุ้มครองรักษาให้ผู้บริหาร
เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา และผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย
ทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ เพือ่ ร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า
สืบไป

		

พลเอก

(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา

3

๗๑ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สาร
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ใน

วาระครบรอบ ๗๑ ปี ของการจัดตั้งส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา กระทรวงศึกษาธิการ ผมขอแสดง
ความชื่ น ชมยิ น ดี แ ละขอบพระคุ ณ บุ ค ลากรและเจ้ า หน้ า ที่
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทุกคน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ที่ได้อุทิศตนและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดี จนน�ำพา
องค์การนีม้ าถึง ๗๑ ปี แม้วา่ บางครัง้ มวลสมาชิกและสังคมจะมองว่า
ยังขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลไปบ้าง ก็เป็นเพียงข้อจ�ำกัด
ที่เกิดขึ้นได้ในทุกองค์การที่มีหน้าที่ให้บริการ ขอให้บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนอย่าได้ท้อแท้และหมดก�ำลังใจ เพราะว่าภารกิจ
เงื่อนไข และปัญหาของการปฏิบัติงานย่อมเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อมและกาลเวลา แต่ในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ การท�ำงาน
ให้เกิดคุณภาพ แข่งขันได้ และองค์การอยู่รอดจะอยู่ที่ (๑) ความรู้
ที่ทันสมัยเท่ากันหรือน�ำหน้ากว่าองค์การอื่นๆ (๒) ความเร็วของ
การเปลี่ยนแปลงในองค์การ และ (๓) ความเก่ง ที่มีจ�ำนวนคนเก่ง
ในองค์การจ�ำนวนมาก นัน้ คือการท�ำงานในองค์การสมัยใหม่ ต้องมี
คนดี คนเก่ง ต้องมีระบบดี การจัดการดีที่ทันยุคทันสมัย ดังค�ำที่ว่า
“ระบบดี คนดี ต้องดีแน่ ระบบดี คนแย่ พอแก้ไข
ระบบแย่ คนดี มีท างไป ระบบแย่ คนไม่เอาไหน บรรลัยเอย”
สุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งที่ท่าน
เคารพนับถือในแต่ละศาสนา จงอภิบาลรักษา ให้บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ของส�ำนักเลขาธิการคุรุสภาทุกคนพร้อมครอบครัว
จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีขวัญก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่
เต็มความสามารถ เต็มใจ และมีความสุข
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(ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง)
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
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คุ

รุสภา เป็นสภาวิชาชีพมีรบั ผิดชอบเกีย่ วกับมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ซึง่ เป็นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ มาเป็นเวลาช้านาน ผ่านประสบการณ์
ต่างๆ มามากมาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะท�ำหน้าที่ตามเจตนารมณ์
ของการเป็นสภาวิชาชีพ พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องคุรสุ ภาทุกยุคทุกสมัย
จึงทุม่ เทชีวติ จิตใจท�ำหน้าของตนด้วยความรับผิดชอบและความรัก
องค์กรไม่ต่างจากองค์กรอื่นๆ หากแต่พวกเราจะทุ่มเทท�ำงาน
ด้วยส�ำนึกว่า งานของคุรุสภาจะยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้ส่งผลต่อคุณภาพของการศึกษาของ
ประเทศ
ชาวคุรสุ ภาได้มงุ่ มัน่ ท�ำงานโดยยึดหลักการว่า คุรสุ ภา จะท�ำงาน
อย่างมืออาชีพ มีมาตรฐาน ผลงานเชื่อถือได้ มีหลักวิชาในการ
ท�ำงาน พร้อมๆ กับมีความยืดหยุน่ ในการท�ำงาน โดยยึดประโยชน์
ของครูและความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความมุ่งมั่น
เช่นนี้ พวกเราจึงพยายามเรียนรู้และพัฒนาการท�ำงานตลอดเวลา
เพื่อน�ำพาคุรุสภาเป็นสภาวิชาชีพที่สง่างาม
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ทีเ่ วียนมาบรรจบครบรอบอีกครัง้ หนึง่ จึงเป็นโอกาสดี พวกเราจะได้
ทบทวนบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และการปฏิบตั งิ านของพวกเราให้บรรลุถงึ
ความมุ่งมั่นดังที่ได้กล่าวมา เช่นเดียวกับการสร้างพันธสัญญากับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาในการทีจ่ ะตอบสนองต่อการพัฒนา
คุณภาพครูสู่คุณภาพการศึกษาของประเทศ

(ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่ง
เลขาธิการคุรุสภา
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ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
ให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ในระดับสากล

ค่านิยม

KSP

เรียนรู้ ในงาน
บริการด้วยใจ
ก้าวไปอย่างมีส่วนร่วม

K : Knowledge - Based Organization
S : Service Mind
P : Participation
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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นหน่วยงานท�ำหน้าที่เลขานุการด�ำเนินงานของคุรุสภา
ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยท�ำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของคุรุสภา รวมทั้ง
ให้มีหน้าที่ประสานและด�ำเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย และจัดท�ำรายงานประจ�ำปี
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานเสนอต่อคุรุสภา ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลในก�ำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ และมีอ�ำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙ ในการก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้สร้างผลงานในการส่งเสริม ยกย่อง
พัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพและวิชาชีพทางการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าตามลับดับ รวมถึงการก�ำหนดให้
มีจุดบริการงานคุรุสภา จ�ำนวน ๑๘๕ จุด ทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีทตี่ งั้ จุดบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑ เขต ๒ และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส�ำหรับในส่วนภูมิภาค
ตั้งอยู่ ณ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านวิชาชีพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง
๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ครบรอบ ๗๑ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในปีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๗๒ นี้
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะมุ่งมั่นด�ำเนินงานภายใต้นโยบายของผู้บริหารของส�ำนักงาน ที่ว่า
“คุรุสภา มุ่งยกระดับคุณภาพครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย” ตามบทบาทหน้าที่ในการก�ำกับดูแล และ
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ด้วยพลังขับเคลือ่ นของ
ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และลูกจ้างของส�ำนักงาน รวมจ�ำนวน
๓๘๕ คน ทีร่ ว่ มกันปฏิบตั งิ านภายใต้วสิ ยั ทัศน์ของส�ำนักงาน “เป็นองค์กรวิชาชีพทีม่ งุ่ ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณในระดับสากล”
ในวาระครบรอบ ๗๑ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดท�ำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อรวบรวม
เรื่องราวประวัติความเป็นมาของคุรุสภาและส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อ�ำนาจหน้าที่ ภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย การด�ำเนินงาน และความก้าวหน้าของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเป็นที่ระลึก
และเป็นร่องรอยการพัฒนาการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๒ มีนาคม ๒๕๕๙
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สารบัญ
สารประธานกรรมการคุรุสภา
สารประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
สารเลขาธิการคุรุสภา
ค�ำน�ำ	
ต�ำนานคุรุสภาและส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ต�ำนานคุรุสภา
ต�ำนานส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ท�ำเนียบเลขาธิการคุรุสภา
ท�ำเนียบรองเลขาธิการคุรุสภา
โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผู้บริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นโยบายเลขาธิการคุรุสภา
คุรุสภาในอุดมคติ
ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ
ส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
ส�ำนักนโยบายและแผน
ส�ำนักอ�ำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบงาน
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โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๘๑
บัญญัติให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติและพัฒนาวิชาชีพครู และเมื่อ
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาตินี้ มาตรา ๕๓ ได้ก�ำหนดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ
ในก�ำกับของกระทรวง มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ำกับ ดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รวมทัง้ การพัฒนาวิชาชีพครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และผูบ้ ริหารการศึกษา และมาตรา ๗๓
บัญญัติว่าให้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ เพื่อให้
เป็นไปตามสาระส�ำคัญดังกล่าวและเพื่อสืบทอดประวัติศาสตร์และเจตนารมณ์ของ
การจัดตัง้ คุรสุ ภาให้เป็นสภาวิชาชีพครูตอ่ ไป จึงได้มกี ารตราพระราชบัญญัตสิ ภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖
โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ก�ำหนดให้สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า
“คุรุสภา” มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในก�ำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
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“คุรุสภา”
สภาในกระทรวงศึกษาธิการ
ตามพระราชบัญญัติครู
พุทธศักราช ๒๔๘๘
และ “คุรุสภา”
สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มีประวัติความเป็นมายาวนาน
คู่กับวิชาชีพครูของประเทศไทย
โดยแบ่งได้เป็น ๓ สมัย

สมัยเป็นสามัคยาจารย์สมาคม

สืบเนือ่ งจากการมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น
เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๐ เพื่อดูแล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ทัว่ ราชอาณาจักร ซึง่ ขณะนัน้ มีโรงเรียนอยู่
๓๔ แห่ง ครู ๘๑ คน นักเรียน ๑,๙๙๔ คน
ใน พ.ศ. ๒๔๓๕ ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ประกาศตัง้ กระทรวงธรรมการ
ในระยะ ๓ - ๔ ปีตอ่ มา การศึกษาได้เจริญ
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และหัวเมือง ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและ
โรงเรียนราษฎร์ ซึง่ สมัยนัน้ เรียกว่า โรงเรียน
เชลยศักดิ์ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมระเบียบสอบไล่หนังสือไทย
ตามพระราชบัญญัติการสอบวิชา พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็นประโยค ๑ แบ่งเป็น ๓ ชั้น
และประโยค ๒ แบ่งเป็น ๓ ชั้น มีวิชาที่สอบเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากวิชาพื้นฐาน
เดิม คือ อ่าน เขียนตามค�ำบอก ลายมือ ไวยากรณ์ เลข (บวก ลบ คูณ หาร)
แล้วยังมีวิชาน่ารู้เรื่องร่างกายของเรา พระราชพงศาวดาร เรียงความ ย่อความ
เลขคณิต (สูงขึ้น) ฉะนั้น จึงมีความจ�ำเป็นจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ
ให้แก่ครู จึงเปิดการอบรมครูหรือประชุมครูขนึ้ เป็นครัง้ แรกที่ “วิทยาทานสถาน”
ในปีนั้น ซึ่งจัดตั้งโดยเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เสนาบดีคนแรก
ตั้งอยู่ที่สี่กั๊กพระยาศรี ใกล้ห้างแอลยีริกันดี และได้เชิญผู้มีความรู้มาบรรยาย
เรือ่ งต่างๆ ให้แก่ครู ต่อมาย้ายไปตัง้ ทีโ่ รงเลีย้ งเด็กหรือโรงเรียนสายสวลีสณ
ั ฐาคาร
วิธีการของวิทยาทานสถานเป็นต้นแบบ
ของการแสดงปาฐกถา ณ สามัคยาจารย์
สมาคม ซึง่ ผูอ้ บรมครูคนแรก คือ เจ้าพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี (นายสนั่น เทพหัสดิน
ณ อยุธยา)
ต่ อ มาในวั น ที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๔๔๓ นายตรวจแขวง (ศึกษา)
แขวงบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ได้รับ
อนุญาตให้ตงั้ “สภาไทยาจารย์” เพือ่ อบรม
และประชุมครูขึ้นที่วัดใหม่วินัยช�ำนาญ
(วัดเทพผลู) แขวงบางกอกน้อย จังหวัด
ธนบุรี โดยเปิดท�ำการสอนครูและเป็น
ผูอ้ บรมเองทุกวันพระซึง่ เป็นวันหยุดราชการ และหนังสือพิมพ์วทิ ยาจารย์เล่มแรก
หนังสือพิมพ์ของครู ก็ออกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓ ปีเดียวกัน ต่อมา
ใน พ.ศ. ๒๔๔๕ กรมศึกษาธิการ ได้จดั ตัง้ “สามัคยาจารย์สโมสรสถาน” ให้สถานที่
ประชุมอบรมและสอนครู ที่โรงเรียนทวีธาภิเศก บริเวณวัดอรุณราชวราราม
จังหวัดธนบุรี โดยมีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ขณะนัน้
ยังมีบรรดาศักดิเ์ ป็นพระยาสุทธสุรยิ ศักดิ์ อธิบดีกรมศึกษาธิการ เป็นสภานายก
คนแรก มีการประชุมกันเดือนละ ๒ ครั้ง จนถึง พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้ย้ายสถานที่ตั้ง
สามัคยาจารย์สโมสรสถาน ไปตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ จังหวัด
พระนคร (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) อีก ๑ ปี ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๔๔๗ กรมศึกษาธิการได้จัดตั้งสถานที่อบรมและประชุมครูแห่งนี้ขึ้น
เป็นรูปสมาคม ชือ่ “สามัคยาจารย์สมาคม” โดยมีวตั ถุประสงค์ ๓ ประการ คือ
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สามัคยาจารย์สมาคม ได้ดำ� เนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมตลอดมา
โดยจัดให้มีการพบปะสนทนาระหว่างสมาชิก เริ่มต้นปีแรกด้วยสมาชิกรวม
๒๑๓ คน มีการจัดแสดงปาฐกถาพิเศษ จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาดนตรี
และวิชาชุดครูเป็นประจ�ำ จึงเป็นสถานที่ที่ท�ำให้ครูในกรุงเทพมหานคร
ได้รู้จักกัน สามัคคีกัน และได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเป็นอันมาก ส่วนสมาชิกซึ่งอยู่
ณ ต่างจังหวัดก็ได้รบั ความรูโ้ ดยทางหนังสือนิตยสารของสมาคมชือ่ “หนังสือพิมพ์
วิทยาจารย์” ซึ่งเดิมเป็นหนังสือของโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ สมาคมได้รับมอบ
กรรมสิทธ์จากกรมศึกษาธิการมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ ผู้ที่สมัคร
เป็นสมาชิกของสมาคม จะได้รับหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์ นอกจากนั้น สมาคม
ยังจัดการอบรมวิชาต่างๆ ทีบ่ รรจุในหลักสูตรให้แก่ครู และจัดการปาฐกถาพิเศษ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาสาขาต่างๆ และตั้งสโมสรช่างซึ่งด�ำเนินการสอน
และรับท�ำงานช่างเขียน ช่างแกะสลัก สโมสรอังกฤษสอนวิชาภาษาอังกฤษ
สโมสรบันเทิงสอนวิชาขับร้องและดนตรี กับมีสโมสรกรีฑา เปิดโอกาสให้สมาชิก
ได้ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาต่างๆ
สามัคยาจารย์สมาคมได้รบั เกียรติอย่างสูง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อยังด�ำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทรงรับสามัคยาจารย์
“ก. เพือ่ ให้สมาคมนีเ้ ป็นบ่อเกิดแห่งศิลปวิทยา สมาคมอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๘ ตลอดมา จึงเป็นสมาคม
เป็นทีช่ มุ นุมส�ำหรับปรึกษาหารือการทีเ่ กีย่ วข้องด้วย ที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์
การศึกษา เพื่อจะคิดค้นหาวิชาและอุปเท่ห์ที่จะจัด นับแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินมา
ท�ำนุบ�ำรุง การนี้ให้เป็นประโยชน์ถึงซึ่งความเจริญ ประทับทอดพระเนตรละครหรือทรงฟังปาฐกถาพิเศษที่สามัคยาจารย์สมาคม
ยิ่งขึ้นไป เป็นที่ชุมนุมสอน และฝึกหัดอธิบายหรือ หลายครัง้ สมาคมได้จดั กิจกรรมเพิม่ พูนความรูแ้ ละความสามัคคีให้แก่ครูดว้ ยดี
แสดงบรรดาสรรพศิลปวิทยาแก่สมาชิกที่ประสงค์ มาเป็นเวลา ๔๐ ปีเศษ มีจ�ำนวนสมาชิกประมาณ ๓,๐๐๐ คน เมื่อประเทศไทย
จะฝึกหัดเล่าเรียน
เข้าสู่ภาวะของสงครามโลก ครั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานครได้รับภัยทางอากาศ
ข. เพือ่ ให้สมาคมนีเ้ ป็นทีป่ ระชุมผูม้ บี รรดาศักดิ์ หลายครัง้ สมาคมจึงต้องอพยพออกไปนอกเมือง เมือ่ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๘ สงครามโลก
ใหญ่นอ้ ยผูเ้ ป็นเพือ่ นราชการทัว่ ไป ตลอดจนนักเรียน ยุติแล้วสมาคมได้ย้ายกลับมาจัดตั้ง ณ สถานที่เดิม และเมื่อได้ตั้งคุรุสภาขึ้น
ซึง่ ยังอยูใ่ นเวลาเล่าเรียน ซึง่ มีความพอใจทีจ่ ะเข้าเป็น ตามพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘ โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๘๘
สมาชิกเพื่อกระท�ำความคุ้นเคยและรู้จักอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จึงรวมกิจการและทรัพย์สินของสามัคยาจารย์สมาคม
ใจคอซึ่งกันและกันเป็นอันดี และเพื่อเป็นอุบายที่ เป็นของคุรุสภาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และได้จัดประชุมใหญ่สามัคยาจารย์
จะฝึกหัดให้คนหนุ่มๆ ใหม่ๆ ซึ่งเป็นสมาชิกได้รับ สมาคมเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๘๘ ณ ห้องอาหาร
ความคุ้นเคยในที่ประชุมกระท�ำความมีสง่าและ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ความองอาจกล้าหาญให้บงั เกิดแก่สมาชิกนัน้ ๆ เหมือนเป็น
คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู
การฝึกหัดอันหนึง่ ซึง่ มีชอื่ เรียกว่า “โสเซียลไสเอนส์”
พุทธศักราช ๒๔๘๘ (พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๕๔๖)
อันเป็นการฝึกหัดอย่างสูงซึ่งจะเรียนด้วยวิธีอื่นๆ
ไม่ได้นอกจากต้องเข้าที่ประชุม
คุรุสภาเป็นสภาในกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติครู
ค. เพื่อให้สมาคมนี้เป็นที่ประชุมกระท�ำ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๘ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๘๘
ความบันเทิงทั้งใจและกาย ในที่ชอบและที่เป็น สมัยนายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี และนายทวี บุณยเกตุ เป็นรัฐมนตรีวา่ การ
คุณประโยชน์ มีการกรีฑา และการดนตรี ขับร้อง เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการ เหตุผลแห่งการก่อตัง้ คุรสุ ภานัน้ ขอน�ำตอนหนึง่ ของบันทึก
เพือ่ เป็นเครือ่ งช�ำระความเมือ่ ยล้าขุน่ มัวแห่งร่างกาย เรื่องพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ของนายทวี บุญยเกตุ ซึ่งเขียนลง
และดวงจิตให้ชุ่มชื่นตื่นเต้นสดใสขึ้นใหม่ ส�ำหรับ หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ ดังต่อไปนี้
จะได้เป็นก�ำลังที่จะประกอบการงานต่อไป”
“การที่รัฐบาล (ปี พ.ศ. ๒๔๘๘) ได้ด�ำริให้มีพระราชบัญญัติครูขึ้น ก็ด้วย
ได้พิจารณาเห็นว่าการศึกษาของชาติเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งของประเทศ เพราะเป็น
เครือ่ งวัดความเจริญ และยังเห็นว่าการศึกษาของประเทศยังเดินล้าสมัยอยูม่ าก
จ�ำนวนพลเมืองทีม่ คี วามรูแ้ ม้แต่ชนั้ อ่านออกเขียนได้ ก็ยงั มีเปอร์เซ็นต์ตำ�่ อยูม่ าก
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นับแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปี
พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา การศึกษาของประเทศ
ยังอยูใ่ นสภาพทีล่ ม้ ลุกคุลกคลาน มีการเปลีย่ นแปลง
แก้ไขไม่หยุดหย่อน การศึกษาของชาติแก้ไขบ่อย
เท่าใด ก็ยิ่งท�ำความอลเวงและความไม่แน่นอน
มาสู่ยุวชนของชาติมากขึ้นเท่านั้น
กระทรวงศึกษาธิการ ถือว่าเป็นกระทรวงที่
ส�ำคัญยิง่ กระทรวงหนึง่ เพราะเป็นกระทรวงทีผ่ ลิตคน
(ข้าราชการ) ให้กบั กระทรวง ทบวง กรมอืน่ ๆ ทัว่ ไปหมด
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารหรือพลเรือน ฉะนั้น ถ้าจะ
พูดว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นแม่กระทรวงก็คงจะ
ไม่ผิดอะไรมากนัก เดิมเราเคยถือว่าเงินเป็นเรื่อง
ส�ำคัญ แต่มาบัดนี้ เห็นจะไม่มีใครเถียงกระมังว่า
เงินมีความส�ำคัญน้อยกว่าคน เราจะได้ยินค�ำว่า
Corruption อยู่ทั่วไป ฉะนั้นรัฐบาลครั้งกระนั้น
จึงคิดที่จะปรับปรุงการศึกษาของชาติให้เป็นไป
อย่างถาวร แต่เนื่องจากเป็นระหว่างสมัยสงคราม
จึงยังไม่สามารถจะปรับปรุงได้ ประกอบทั้งยังมีสิ่ง
ทีเ่ ป็นอุปกรณ์อนื่ ทีจ่ ะต้องปรับโดยรีบด่วนก่อนอะไรหมด
สิ่งนั้นคือ ครู

การศึกษาของชาติหาได้อยูท่ มี่ โี ครงการดีเท่านัน้ แต่เราต้องมีครูดดี ว้ ย
คือ ต้องได้ครูทมี่ คี วามสามารถในอันทีจ่ ะสอนเด็กทัง้ ในด้านวิชาการและในทาง
อบรมจิตใจ ซึ่งประการหลังนี้ถือว่าส�ำคัญที่สุด นอกจากนั้น ครูยังต้องรักอาชีพ
และฝักใฝ่ในวิชาอาชีพของตน ไม่ใช่ว่าสอนเพื่อให้แล้วไปวันหนึ่งๆ ครูที่จะให้
มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้หาได้ไม่ง่ายนัก และยิ่งกว่านั้นแม้ที่มีอยู่แล้วก็พยายาม
ละอาชีพครูลาออกไป เพราะทนต่อความเป็นครูที่มีเงินเดือนน้อยไม่ได้ จะเห็น
ได้ง่ายๆ ว่า ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาออกมารับราชการพร้อมๆ กัน มีความรู้เท่ากัน
วันราชการเท่ากัน แต่ผู้ที่รับราชการอยู่ในกระทรวงอื่นจะได้รับต�ำแหน่งและ
อัตราเงินเดือนสูงกว่าผูท้ สี่ มัครเป็นครูอย่างเปรียบกันไม่ได้ เกือบจะว่าร้อยทัง้ ร้อย
ด้วยเหตุนี้รัฐบาลครั้งกระนั้นจึงจับงานเรื่องครูก่อน และได้เสนอร่าง
พระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร และได้ประกาศ
ใช้เป็นกฎหมายแล้ว
เหตุใดจึงต้องมีพระราชบัญญัติครู และพระราชบัญญัติครูนี้มีประโยชน์
อย่างไร ค�ำถามนี้อาจมีผู้สงสัย และอยากรู้กันมาก จนถึงกับได้มีผู้แทนราษฎร
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกแต่ก็ได้ตกไป
เนือ่ งจากพระราชบัญญัตคิ รูนไี้ ด้เกิดขึน้ ในสมัยทีข่ า้ พเจ้าเป็นรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการอยูแ่ ละผูท้ รี่ เู้ รือ่ งนีก้ ไ็ ด้ออกจากราชการไปแล้วเป็นส่วนมาก
ผู้ที่มาบริหารงานรุ่นหลังอาจไม่ทราบเหตุผลดี ข้าพเจ้าจึงได้ท�ำบันทึกนี้ขึ้นไว้
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหารงานรุ่นหลังๆ ต่อไป
หลักการใหญ่ของพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ นี้ ก็เพื่อให้มี
คุรุสภาขึ้น และมีหลักการซึ่งเป็นสาระส�ำคัญอยู่ ๓ ประการคือ
(๑) เพื่อให้ความคิดเห็นเป็นสภาที่ปรึกษาและรักษานโยบายการศึกษา
ของชาติ
(๒) เพื่อช่วยฐานะครู
(๓) เพื่อท�ำหน้าที่แทน ก.พ.
...........................”
ดังนั้น “คุรุสภา” ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘
จึงจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสภาทีป่ รึกษาและรักษานโยบายการศึกษาของชาติ
การช่วยเหลือฐานะครู รวมทัง้ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารงานบุคคลครู แทนหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้หลักการ “ครูปกครองครู” คุรุสภาในยุคนี้ได้พยายามด�ำเนินการ
หลายรูปแบบเพือ่ ปรับปรุงคุรสุ ภาให้เป็นองค์กรวิชาชีพทีส่ มบรูณแ์ บบ มีอำ� นาจ
หน้าที่ในการควบคุมและพัฒนาครูให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลได้จัดตั้ง
องค์กรมหาชนเฉพาะกิจขึน้ เรียกว่า “ส�ำนักงานปฏิรปู การศึกษา” เพือ่ ด�ำเนินการ
ปฏิรปู การศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส�ำนักงานปฏิรูปการศึกษาได้ด�ำเนินการปฏิรูปครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๗๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการปรับปรุงคุรุสภาเดิม
ให้เป็นองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
อันน�ำไปสู่การตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อจัดตั้งคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อปรับปรุงคุรุสภาเดิมตามพระราชบัญญัติครู
พุทธศักราช ๒๕๘๘ เป็น ๒ องค์กร คือ (๑) สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียกชือ่ เหมือนเดิมว่า “คุรสุ ภา” มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล อยูใ่ นก�ำกับของกระทรวง
ศึกษาธิการ มีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� หนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ก�ำกับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพและพัฒนาวิชาชีพ (๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล อยูใ่ นก�ำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ความมัน่ คงของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทัง้ บริหาร
จัดการองค์การค้าของ สกสค. ด้วย

วัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่ของคุรุสภา

ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๘ และ ๙ ได้ก�ำหนดให้คุรุสภามีวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้

วัตถุประสงค์

๑. ก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก�ำกับ ดูแลการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
๒. ก�ำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
๓. ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจยั เกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพ

อ�ำนาจหน้าที่

๑. ก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒. ควบคุมความประพฤติและการด�ำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๓. ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
๔. พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
๕. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๖. ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
๗. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๘. รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้งความช�ำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพ
๙. ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
๑๐. เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย
๑๑. ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
(ก) การก�ำหนดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓
(ข) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต
การเพิกถอนใบอนุญาต และการรับรองความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพ
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ใบอนุญาต

(ค) หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอรับ

(ง) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ขอรับใบอนุญาต
(จ) จรรยาบรรณของวิชาชีพ และ
การประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณอั น จะน� ำ มาซึ่ ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
(ฉ) มาตรฐานวิชาชีพ
(ช) วิธกี ารสรรหา การเลือก การเลือกตัง้
และการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคุ รุ ส ภา และ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
(ซ) องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
คัดเลือกคณะกรรมการสรรหา
(ฌ) หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา
เลขาธิการคุรุสภา
(ญ) การใดๆ ตามที่ก�ำหนดในพระราช
บัญญัตินี้
๑๒. ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาหรื อ เสนอแนะต่ อ
คณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับนโยบายหรือปัญหาการพัฒนา
วิชาชีพ
๑๓. ให้ค�ำแนะน�ำหรือเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีเกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพ หรือการออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ
๑๔. ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการเพือ่ กระท�ำการ
ใดๆ อันอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
๑๕. ด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของคุรุสภา
ข้ อ บั ง คั บ ของคุ รุ ส ภาตาม (๑๑) นั้ น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และเมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๗๑ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สัญลักษณ์ของ

คุรสุ ภา

ตราคุรุสภา

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปพระพฤหัสบดี มีความหมายว่า เป็นครูของเทวดาในทางวิชาความรู้
มีกวางเป็นพาหนะ พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว พระหัถต์ซา้ ยถือพระขรรค์มรี ศั มีเป็นปริมณฑลล้อมรอบ
ตราคุรุสภานี้ ออกแบบโดยพระยาอนุมานราชธน เมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร
และคณะกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภา ในการประชุมครัง้ ที่ ๘/๒๔๘๘ เมือ่ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๘๘
มีมติให้ใช้ตราของคุรุสภาจนถึงปัจจุบัน

หอประชุมคุรุสภา

หอประชุมคุรสุ ภา เป็นสิง่ ก่อสร้างทีน่ ำ� ความภาคภูมใิ จมาสูบ่ รรดาครู
ทั่วประเทศ ด้วยครูทุกคนได้ร่วมกันบริจาคเงินเดือนคนละ ๑ วัน
ตามค�ำเชิญชวนของคุรุสภา รวมกับเงินขององค์การค้าและเงินสบทบ
จากรัฐบาลเป็นงบประมาณการก่อสร้างหอประชุมคุรุสภา สร้างเมื่อ
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๐๐ ท�ำพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๒

ซุ้มประตูคุรุสภา

ซุ้มประตูเข้าออกที่ใช้เดินเข้าเดินออกอยู่ทุกวัน
ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ส�ำคัญ ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
สวยงามให้ความรู้สึกที่น่าย�ำเกรง บริเวณกระทรวง
ศึกษาธิการ และคุรุสภา ปัจจุบัน คือ “วังจันทร์” หรือ
“วังจันทรเกษม” วังจันทรเกษมเริม่ ก่อสร้างปี พ.ศ. ๒๔๕๒
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานให้ใช้เป็นทีเ่ รียนและทีพ่ กั ของนักเรียนชาย
โรงเรียนพรานหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดกรมมหรสพ และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครและโรงเรียนฝึกหัดมัธยม
ในระยะต่อมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๓ จอมพลแปลก พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้วงั จันทรเกษม
เป็นที่ท�ำการของกระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นกระทรวงศึกษาธิการและเป็นที่ตั้งของคุรุสภาจนถึงปัจจุบัน

หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์

หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์ เป็นหนังสือวิชาการของครูเล่มแรกของประเทศไทย
จัดพิมพ์ฉบับแรกในเดือนพฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๙ จ.ศ. ๑๒๖๒ ตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๔๓
หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์เดิมเป็นหนังสือของโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ซึ่งสามัคยาจารย์
สมาคมรับมอบกรรมสิทธิจ์ ากกรมศึกษาธิการมาด�ำเนินการเมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗
วิ ท ยาจารย์ ไ ด้ ห ยุ ด การจั ด ท� ำ ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากมหาสงครามโลก ครั้ ง ที่ ๒
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ต่อมาเมื่อคุรุสภารับมอบกิจการและทรัพย์สินจากสามัคยาจารย์
สมาคม จึงได้รับวารสารวิทยาจารย์มาด�ำเนินการจนถึงปัจจุบัน
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บูรพาจารย์ผู้สร้างคุณูปการต่อคุรุสภา

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
พระยาศรีสุนทรโวหาร
(หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
• เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นผู้ที่มี • พระยาศรีสนุ ทรโวหาร (น้อย อาจารยากูร)

• เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (พ.ศ. ๒๔๕๔

- ๒๔๕๘) ท่านเป็นผู้จัดตั้งสามัคยาจารย์
สมาคมขึ้ น ในบริ เวณสถานที่ ตั้ ง ของ
โรงเรียนสวนกุหลาบและโรงเรียนเพาะช่าง
สามัคยาจารย์สมาคมเป็นแหล่งส่งเสริม
ความรูท้ างวิชาการ และเป็นสถานชุมนุมของ
ครูอาจารย์เพือ่ ความสามัคคีและความบันเทิง
ในด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรี
การละคร เป็นแหล่งรวบรวมคนดีมีฝีมือ
ในศิลปะดังกล่าว และท่านเป็นผูแ้ ต่งเพลง
สามัคคีชุมนุม ส�ำหรับสมาชิกที่อยู่ใน
ต่างจังหวัดจะได้รบั ความรูท้ างหนังสือนิตยสาร
ของสมาคม คือ “หนังสือพิมพ์วทิ ยาจารย์”
ซึ่งเดิมเป็นหนังสือของโรงเรียนฝึกหัด
อาจารย์ สมาคมได้รับมอบกรรมสิทธิ์
จากกรมศึกษาธิการมาตัง้ แต่เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๔๔๗ วิทยาจารย์ถือเป็นวารสาร
สื่อสารความรู้ของสมาชิกครูทั่วประเทศ
สืบมาจนทุกวันนี้ และเมือ่ ได้จดั ตัง้ คุรสุ ภาขึน้
ตามพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๘๘ กระทรวง
ศึกษาธิการจึงรวมกิจการและทรัพย์สิน
ของสามัคยาจารย์สมาคมมาเป็นของ
“คุรุสภา” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
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ความรอบรูใ้ นวิทยาการ และความช�ำนาญ
ในการจัดการศึกษาอย่างลึกซึง้ กว้างขวาง
มีสติปัญญาหลักแหลม มีความปรีชา
สามารถ ท่านเป็นนักเรียนคนแรกที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรครูของกรมศึกษาธิการ
ตอนอายุ ๑๘ ปี ท่านได้รับต�ำแหน่งเป็น
ผูช้ ว่ ยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์
ท�ำงานอยู่ ๒ ปี กระทรวงธรรมการได้คดั เลือก
ให้ไปเรียนวิชาครูเพิ่มเติม ณ ประเทศ
อังกฤษ ศึกษาอยู่ ๒ ปี กลับมารับราชการครู
ที่โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ และได้ปรับปรุง
การศึกษาให้เจริญก้าวหน้าขึน้ เป็นอย่างมาก
นอกจากนีท้ า่ นเป็นผูจ้ ดั ตัง้ วิทยาทานสถาน
ซึง่ เป็นสถานทีจ่ ดั อบรมครูแห่งแรกของไทย
โดยเป็นผูส้ อนวิชาครูคนแรกของวิทยาทานสถาน
ด้วย ปี ๒๔๕๙ เจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี
ได้รบั แต่งตัง้ เป็นเสนาบดีซงึ่ ถือเป็นต�ำแหน่ง
สูงสุดของกระทรวงธรรมการ

เข้ารับราชการครั้งแรกที่กรมมหาดเล็ก
เวรศักดิ์ ได้รับความดีความชอบเลื่อน
ต�ำแหน่งเป็นขุนสารประเสริฐ ปลัดทูล
ฉลองพระอาลักษณ์ ปี พ.ศ. ๒๔๑๒ ท่านได้คดิ
แบบสอนหนังสือไทยขึน้ ๑ ชุด รวม ๖ เล่ม
คือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษร
ประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์
พิศาลการันต์ เป็นแบบเรียนภาษาไทย
เล่มแรกของไทย ต่อมาได้เรียบเรียงต�ำรา
ภาษาไทยขึ้นอีกหลายเล่ม นอกจากนี้
ท่านได้รับต�ำแหน่งให้เป็นอาจารย์ถวาย
พระอักษรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาชิรณุ หิศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
และเจ้าฟ้าอีกหลายพระองค์ ด้วยคุณงาม
ความดีของท่าน เมื่อถึงแก่อนิจกรรม
ท่านได้เลือ่ นต�ำแหน่งเป็นพระยาศรีสนุ ทร
โวหาร และเพื่อเป็นการระลึกถึงท่าน
ได้มกี ารจัดสร้างรูปปัน้ พระยาศรีสนุ ทรโวหาร
ตั้งอยู่ ณ หอประชุมคุรุสภา

๗๑ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นายทวี บุณยเกตุ

•

นายทวี บุณยเกตุ เป็นบุคคลส�ำคัญ
ของชาติ เป็นผู้สร้างคุณูปการต่อวงการ
วิชาชีพครู ท่านเป็นผู้ปรับปรุงฐานะของ
ครูอาจารย์ให้มนั่ คง โดยเป็นก�ำลังส�ำคัญใน
การเสนอร่างกฎหมายครูตอ่ คณะรัฐมนตรี
ซึ่งต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติครู
พุทธศักราช ๒๔๘๘ จัดตั้งคุรุสภาขึ้นเป็น
สภาครูในกระทรวงศึกษาธิการ ท่านได้
ชี้แจงหัวใจของการจัดตั้งคุรุสภาโดยใช้
ถ้อยค�ำสั้นๆ ว่า “เพื่อให้ครูปกครองครู”
ตลอดระยะเวลา ๗๑ ปี ที่ ผ ่ า นมา
คุรสุ ภาได้ดำ� เนินงานตามบทบาทหน้าทีด่ ว้ ย
ระลึกถึงเจตนารมณ์ของท่านทวี บุณยเกตุ
เป็นส�ำคัญ ภารกิจของคุรสุ ภาได้พฒ
ั นาขึน้
เป็นล�ำดับ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่
ผู้ประกอบวิชาชีพครูทั่วประเทศ ยังผล
ให้ครูมีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ และมีความมัน่ คงในการด�ำรงชีพ
จนถึงปัจจุบัน และเพื่อระลึกถึงท่านได้
จัดสร้างรูปปั้นท่านทวี บุณยเกตุ ตั้งอยู่
ณ หอประชุมคุรุสภา

นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พระยาอนุมานราชธน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขาธิการคุรสุ ภา เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ช่วงที่
เป็นเลขาธิการคุรสุ ภา ท่านได้รเิ ริม่ ปรับปรุง
งานคุรสุ ภาหลายด้าน เพือ่ สร้างศรัทธาและ
ความเชือ่ มัน่ ให้แก่สถานพยาบาลคุรสุ ภาใน
พระนคร ส่งเสริมให้มหี อพักคุรสุ ภา ด�ำเนิน
กิจการมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรสมาชิก
คุ รุ ส ภาจนเป็ น ปึ ก แผ่ น จั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ
ช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
ด้วยใจที่รักอาชีพครู ประสงค์ที่จะเทิดทูน
ครู ท่านเป็นผู้ริเริ่มให้มีการแต่งประวัติครู
จัดพิมพ์ลงในหนังสือประวัตคิ รูเป็นเล่มแรก
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั

เป็นผู้ที่มีจิตใจให้การเคารพนับถือครู
ผู้ที่มีพระคุณมาตั้งแต่เยาว์วัย พระยา
อนุมานราชธน เข้ารับราชการเป็นเสมียน
ในกรมศุลกากรโดยมีความเจริญก้าวหน้าใน
ทางราชการเป็นล�ำดับ ได้รบั พระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็นขุนอนุมานราชธน และ
เลื่อนเป็นหลวง พระ และพระยาในที่สุด
หลังทีท่ า่ นออกจากราชการในกรมศุลกากร
ได้ไม่นาน ท่านได้กลับเข้ารับราชการอีกครัง้
ในกรมศิลปากร ท่านเป็นครู ผู้ฉลาด
รอบรู้ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการเชื่อม
ของดีในอดีตสมัยให้สืบเนื่องต่อไปยัง
คนรุ่นใหม่ ในสมัยที่ท่านด�ำรงต�ำแหน่ง
อธิ บ ดี ก รมศิ ล ปากรท่ า นได้ อ อกแบบ
ตราคุรุสภา เสนอให้ใช้คณะกรรมการ
อ�ำนวยการคุรสุ ภาพิจารณา และได้รบั เลือก
ให้ใช้เป็นตราคุรุสภาจนถึงปัจจุบัน

• นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีต • ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน
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ต�ำนาน…

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา

ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาตั้ ง ขึ้ น โดย
พระราชบั ญ ญั ติ ค รู พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๘
ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๑๖ มกราคม ๒๔๘๘ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�ำหนด
หกสิ บ วั น คณะกรรมการอ� ำ นวยการคุ รุ ส ภา
โดยต�ำแหน่ง (ตามมาตรา ๗) ในขณะนั้นมีจ�ำนวน
๖ ท่าน ประกอบด้วย
๑. นายทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธาน
๒. พระตีรณสารวิศวกรรม ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นรองประธาน
๓. ม.ล.ปิน่ มาลากุล อธิบดีกรมสามัญศึกษา
เป็นกรรมการ
๔. นายสุ กิ จ นิ ม มานเหมิ น ทร์ อธิ บ ดี
กรมอาชีวศึกษา เป็นกรรมการ
๕. พระยาจินดารักษ์ อธิบดีกรมพลศึกษา
เป็นกรรมการ
๖. ม.จ.รัชฎาภิเศก โสภณกุล อธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
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นอกจากนี้ ยังมีกรรมการซึง่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามบทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๓ แต่งตั้งเป็นกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภาชุดแรกอีก ๙ ท่าน รวมเป็น
๑๕ ท่าน ดังนี้
๑. หลวงบุญปาลิตริชาสาสก์ เป็นกรรมการ
๒. หลวงภารสาร เป็นกรรมการ
๓. หลวงพิลาสวรรณสาร เป็นกรรมการ
๔. นางประยงค์ ถ่องดิกิจฉการ เป็นกรรมการ
๕. นายประพัฒน์ วรรธนะสาร เป็นกรรมการ
๖. ม.ร.ว.สดับ ลดาวัลย์ เป็นกรรมการ
๗. นางสาวกรองแก้ว หัสดิน เป็นกรรมการ
๘. นายชยันต์ ผลาชีวะ เป็นกรรมการ
๙. นายเจริญ วิชัย เป็นกรรมการ
เมื่อคณะกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภาท�ำหน้าที่บริหารงานของคุรุสภา
โดยสมบูรณ์ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว แต่ยงั ขาดเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านตามมติ
ของคณะกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภา ซึ่งตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติครู
พุทธศักราช ๒๔๘๘ ก�ำหนดว่า “ให้คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภาแต่งตั้ง
เลขาธิการคุรุสภาและเจ้าหน้าที่อื่นตามสมควร”
ดังนั้น คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภาจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกัน
และมีมติให้แต่งตั้งข้าราชการประจ�ำของกระทรวงศึกษาธิการมารักษาการ
ในต�ำแหน่งเลขาธิการ และหัวหน้าแผนกต่างๆ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ข้าราชการประจ�ำของกระทรวงศึกษาธิการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้มารักษาการ
ต�ำแหน่งต่างๆ ในส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาชุดแรกมีจ� ำนวน ๙ ท่าน
ประกอบด้วย
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๑. พระยาจินดารักษ์ (อธิบดีกรมพลศึกษา)
รักษาการในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
๒. นายบุญช่วย สมพงษ์ (หัวหน้ากองศึกษา
ผูใ้ หญ่) รักษาการในต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยเลขาธิการคุรสุ ภา
๓. นายวิญญาต ปุตระเศรณี (หัวหน้ากองกลาง
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง) รักษาการในต�ำแหน่ง
หัวหน้าแผนกสารบรรณ
๔. นายบุรนิ ทร์ สิมพะสิก (หัวหน้ากองโรงเรียน
ประชาบาล) รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนก
ทะเบียน
๕. หลวงคุรุนิติพิศาล (ข้าหลวงตรวจการ
ศึกษา) รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกรักษา
ผลประโยชน์ของครู
๖. หลวงบริหารสิกขกิจ (ข้าหลวงตรวจการ
ศึกษา) รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกช่วยเหลือ
อุปการะครูและครอบครัว
๗. นายบุญช่วย สมพงษ์ รักษาการในต�ำแหน่ง
หัวหน้าแผนกส่งเสริมความรู้
๘. นายอภัย จันทวิมล (หัวหน้ากองโรงเรียนราษฎร์)
รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกข้าราชการครู
๙. ขุนทรงวรวิทย์ รักษาการในต�ำแหน่ง
หัวหน้าแผนกคลัง
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒ มีนาคม ๒๔๘๘ เป็นต้นไป
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน
กรรมการอ�ำนวยการคุรุสภา เป็นผู้ลงนามในค�ำสั่ง

แต่งตัง้ และในขณะเดียวกันประธานกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภาได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้
ให้ศกึ ษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอ�ำเภอ เป็นเจ้าหน้าทีค่ รุ สุ ภาประจ�ำจังหวัด
และเจ้าหน้าที่คุรุสภาประจ�ำอ�ำเภอตามล�ำดับ โดยมีส�ำนักงานอยู่ที่แผนก
ศึกษาธิการจังหวัดและแผนกศึกษาธิการอ�ำเภอ
ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ เมือ่ มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เริม่ ปฏิบตั งิ านเมือ่ วันที่
๒ มีนาคม ๒๔๘๘ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้บังเกิดขึ้น และถือเอาวันที่
๒ มีนาคม ๒๔๘๘ เป็นวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภาได้ลงมติให้จัดสร้าง
ตึกคุรุสภาใหม่ เพราะสถานที่เดิมคับแคบและเก่าแก่ช�ำรุดทรุดโทรมมาก
และในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภาเห็นว่า คุรุสภาควรมี
หอประชุมที่ใหญ่โตกว่าเดิม และที่ใหม่ และในที่สุดก็หาที่ใหม่ได้ คือสถานที่ตั้ง
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในปัจจุบันนี้ ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร
และโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม โดยได้ลงมือก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๐๐
ท�ำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ต่อมาคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ได้ลงมติให้ปรับปรุงบริเวณคุรสุ ภา โดยรือ้ ก�ำแพงเดิมด้านใต้ ตะวันตก และเหนือ
ซึ่งเป็นก�ำแพงทึบออกทั้งหมด เปลี่ยนเป็นก�ำแพงลูกกรงเหล็กโปร่ง และสร้าง
หอสมุดคุรุสภาขึ้น ณ ด้านเหนือของบริเวณนั้น ด�ำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๐๕ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดเป็นหอสมุดและมีส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภารวมอยู่ด้วยที่ชั้นล่าง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๗
เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ แทนพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘ พระราชบัญญัตสิ ภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ ให้มีสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” และบัญญัติในมาตรา ๓๔
ให้มีส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยในบทเฉพาะกาล มาตรา ๘๒ บัญญัติให้
เจ้าหน้าที่และพนักงานของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘
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...มาตรา ๓๔
ให้มีส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โดยในบทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๒ บัญญัติให้เจ้าหน้าที่
และพนักงานของคุรุสภา
ตามพระราชบัญญัติครู
พุทธศักราช ๒๔๘๘
เป็นเจ้าหน้าที่และพนักงาน
ของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖...

และบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสาํ นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้
กรรมการคุรสุ ภา แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึง่ อยูใ่ นวันก่อนวันทีค่ าํ สัง่ นีใ้ ช้บงั คับพ้นจากตําแหน่ง และมิให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคล
ขึน้ มาแทนที่ โดยให้คณะกรรมการคุรสุ ภาตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ แ ละพนั ก งานของคุ รุ ส ภาตาม เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สาํ นักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหน้าสาํ นักงาน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๘๓ บัญญัติให้โอนบรรดา คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ และ
ั นาศัย
กิจการ เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิต่างๆ ของคุรุสภา ให้เลขาธิการคุรสุ ภาเป็นเลขานุการ ซึง่ ในขณะนัน้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพฒ
ตามพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ในส่วนที่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งประธานกรรมการ
นอกเหนือจากองค์การค้าของคุรุสภาและส่วน คุรุสภา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
การลงทุนหรือสวัสดิการไปเป็นของคุรุสภา โดยให้ ต่อมา พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด�ำเนินงานในบทบาท ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งประธานกรรมการคุรุสภา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม
ของการก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ ให้เลขาธิการคุรุสภา ซึ่งอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ำกับ ดูแล การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ หยุดการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รวมทั้ง การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็น จะมีคาํ สัง่ เปลีย่ นแปลงเป็นอย่างอืน่ และให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
การยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชัน้ สูง พิจารณามอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือข้าราชการกระทรวง
การก�ำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ รวมถึง ศึกษาธิการ ในระดับเดียวกันขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
การประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจยั เกีย่ วกับ โดยได้มอบนายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาปฏิบัติหน้าที่
ในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่
การประกอบวิชาชีพ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาตามพระราชบัญญัตคิ รู ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ต่อมา ดร.ชัยยศ อิม่ สุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช ๒๔๘๘ จึงปรับเปลีย่ นมาเป็นส�ำนักงาน มาปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
เลขาธิการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครู จนถึงปัจจุบัน
แม้ว่าภารกิจหน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเปลี่ยนแปลงไป
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ในปี
พ.ศ. ๒๕๔๖ และเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ แต่ยังคงถือว่าวันที่ ๒ มีนาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการ
ได้มีค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คุรสุ ภาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั นี้ และในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นวันครบรอบ
ที่ ๗/๒๕๕๘ เรือ่ ง การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ วั น คล้ า ยวั น สถาปนาส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาปี ที่ ๗๑ นั บ ตั้ ง แต่
คุรสุ ภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู จัดตั้งส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘
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หน้าทีข่ อง

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๓๔ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
มีหน้าที่ ดังนี้
๑. รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของคุรุสภา
ซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� หนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ำกับ ดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ
๒. ประสานและด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ กิ จ การอื่ น
ที่คุรุสภามอบหมาย
๓. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
เสนอต่อคุรุสภา
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ก�ำหนดให้
เลขาธิการคุรุสภารับผิดชอบบริหารกิจการของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รวมทั้งด�ำเนินการตามที่ประธานกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภา
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
มอบหมาย โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการคุรสุ ภา นอกจากนีย้ งั มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
๑. บริหารกิจการของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของคุรุสภา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด นโยบาย มติ และ
ประกาศของคณะกรรมการคุรสุ ภา และเป็นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่
ทุกต�ำแหน่ง เว้นแต่ผตู้ รวจสอบภายในให้ขนึ้ ตรงต่อประธานกรรมการคุรสุ ภา
ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภาก�ำหนด
๒. ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต
๓. ควบคุมดูแลทรัพย์สินของคุรุสภา
๔. เสนอรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจน
เสนอแผนด�ำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีตอ่ ไป ต่อคณะกรรมการ
คุรุสภาเพื่อพิจารณา
๕. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด�ำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภาต่อคณะกรรมการ
คุรุสภา
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ท�ำเนียบเลขาธิการคุรุสภา
๑

๒

พระยาจินดารักษ์ (รก.)

หลวงบริหารสิกขกิจ

๓

๔

นายประเวศ จันทนยิ่งยง

นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา

๒ มีนาคม ๒๔๘๘ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘

๕ ตุลาคม ๒๕๐๔ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๑๐

๕

๖

นายเยื้อ วิชัยดิษฐ

นายจรัส มหาวัจน์

๗

๘

นายจ�ำลอง เวศอุไร

นายจรูญ มิลินทร์

๙

๑๐

นายส�ำเริง นิลประดิษฐ์

นายโกวิท สุรัสวดี

๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

๘ มกราคม ๒๕๑๙ ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๒๕

๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๓๕

22

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๘ ถึงปัจจุบัน

๘ มกราคม ๒๕๑๓ ถึง ๗ มกราคม ๒๕๑๙

๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ ถึง ๒๔ เมษายน ๒๕๓๑

๑ มีนาคม ๒๕๓๕ ถึง ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
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๑๑

๑๒

นายปรีดา บุญเพลิง

นายยุทธชัย อุตมา

๑๒ มกราคม ๒๕๓๘ ถึง ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒

๑๓
ดร.จักรพรรดิ วะทา

๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

๑๕
ดร.องค์กร อมรสิรินันท์

๑๒ มกราคม ๒๕๔๒ ถึง ๔ ตุลาคม ๒๕๔๕

๑๔
นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง (รก.)

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑

๑๖
นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง (รก.)

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

๑๗

๑๘

ดร.อ�ำนาจ สุนทรธรรม

นายกมล ศิริบรรณ

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๑๙
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน
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ท�ำเนียบรองเลขาธิการคุรุสภา
๑
นายวิญญาต ปุตระเศรณี
๑๐ มกราคม ๒๕๐๑ ถึง
๑๒ มกราคม ๒๕๐๗

๔
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๒

นายเยื้อ วิชัยดิษฐ
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ ถึง
๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐

๕

๓
นายจรัส มหาวัจน์
๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑ ถึง
๘ มกราคม ๒๕๑๓

๖

นายกมล ประสิทธิสา
๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๔ ถึง
๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๘

ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์
๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ ถึง
๒ ตุลาคม ๒๕๒๒

นายทินกร ปรีชพันธุ์
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ถึง
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

๗

๘

๙.๑

นายประยูร ธีระพงษ์
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ถึง
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๙

นายถนอม ทัฬหพงศ์
๙ สิงหาคม ๒๕๒๗ ถึง
๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๑

ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น
๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๙ ถึง
๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๓

๙.๒

นายโกวิท สุรัสวดี
๑ มีนาคม ๒๕๓๒ ถึง
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕

๑๐.๑
นายสมพงษ์ พละสูรย์
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ถึง
๑๑ มกราคม ๒๕๔๒

๑๐.๒
นายสมชาย วงศ์เวช
๗ กรกฏาคม ๒๕๓๕ ถึง
๑๑ มกราคม ๒๕๔๒

๑๑.๑
ดร.จักรพรรดิ วะทา
๑๒ มกราคม ๒๕๔๒ ถึง
๑๑ มกราคม ๒๕๔๖

๑๑.๒
นายสมศักดิ์ ฮดโท
๑๒ มกราคม ๒๕๔๒ ถึง
๑๑ มกราคม ๒๕๔๖

๑๒.๑
นายบ�ำเรอ ภานุวงศ์
๑๒ มกราคม ๒๕๔๖ ถึง
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗
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๑๒.๒
นายรังสันต์ ศรีพทุ ธิรตั น์
๑๒ มกราคม ๒๕๔๖ ถึง
๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๗

๑๓.๑
ดร.องค์กร อมรสิรนิ นั ท์
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึง
๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๑

๑๓.๒
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึง
๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๑

๑๔.๑
นายณรงค์ฤทธิ์ มะลิวลั ย์
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

๑๔.๒
นายศรายุทธ เจริญผล
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

๑๔.๓
นายสุรนิ ทร์ อินทรักษา
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

๑๕.๑
นายสนอง ทาหอม
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑๕.๒
ดร.ส�ำเริง กุจริ พันธ์
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๕.๓
นายสุรนิ ทร์ อินทรักษา
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง
๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๑๕.๔
ดร.ก๊ก ดอนส�ำราญ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง
๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๕.๕
ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง
๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๖
ดร.ส�ำเริง กุจริ พันธ์
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ถึงปัจจุบนั
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ผู้บริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่ง
เลขาธิการคุรุสภา

ดร.ส�ำเริง กุจิรพันธ์
รองเลขาธิการคุรุสภา

ดร.ดิเรก พรสีมา

ที่ปรึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

นายไพบูลย์ เสียงก้อง

ที่ปรึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ด้านพัฒนาวิชาชีพ
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นโยบายเลขาธิการคุรสุ ภา

ดร.ชัยยศ อิม่ สุวรรณ์

นโยบาย

มุ่งพัฒนาครูสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
โปร่งใส ตรวจสอบได้

ภารกิจ

สานต่องานตามภารกิจของคุรุสภา
แก้ปัญหาความบกพร่องของระบบ
ท�ำให้คุรุสภาเป็นที่รักของครู และบุคลากรทางการศึกษา

หลักการท�ำงาน

SMART – เก่ง ดี มีคุณภาพ เชื่อถือได้
PROFESSIONAL – มืออาชีพ มีมาตรฐาน มีความรู้
		
และมีหลักวิชา
Soft SYSTEM WORKING – ท�ำงานด้วยระบบยืดหยุ่น
		
แต่มีกติกา
PRODUCTIVE – เน้นความสามารถในการผลิตผลงาน
		
ของแต่ละบุคคล
Good GOVERNANCE – ยึดหลักธรรมาภิบาล
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คุรุสภาในอุดมคติ

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
เลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภา จัดตัวเองว่าเป็นสภาวิชาชีพ
ด้วยเหตุผลทีว่ า่ จะเป็นสภาของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ เป็นพื้นที่ของกลุ่มคนที่ร่วมกัน
ก�ำหนดและพิทักษ์รักษามาตรฐานของวิชาชีพ
จรรยาบรรณ และองค์ความรู้ของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ไม่ใช่องค์กรที่แสวงหา
ผลประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินเงินทอง และมิใช่
องค์กรทีจ่ ะปกป้องต่อรองถึงผลประโยชน์ ตลอดจน
สวัสดิการของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
หากแต่เป็นองค์กรที่จะก�ำหนดและควบคุม
มาตรฐานของวิชาชีพในแต่ละสาขา ควบคุม
และก�ำกับจรรยาบรรณที่เป็นค่านิยมร่วมของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้วยกัน รวมทัง้
เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง โดยหลักการ
ดังกล่าวสมาชิกของคุรสุ ภาจึงควรเป็นมืออาชีพ
ทางการศึกษาเป็นส�ำคัญ

หลักการดังกล่าวนี้เป็นอุดมคติของคุรุสภา หากแต่ตลอดระยะเวลา
ทีผ่ า่ นมา ถือได้วา่ เป็นห้วงเวลาของการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นผ่านทีอ่ าจจ�ำต้อง
ฟันฝ่าคลื่นลมรุนแรงบ้าง หากละทิ้งสูญเสียหลักการของการเป็นสภา
ของมืออาชีพด้านการศึกษาก็ยอ่ มหลงทาง หรือไขว้เขวทิศทางกันพอสมควร
ถึงกระนัน้ ก็ตาม อุดมคติทคี่ รุ สุ ภาก�ำหนดไว้กย็ งั คงเป็นเป้าหมายมีประชาคม
คุรสุ ภาปรารถนาและมุง่ มัน่ พยายามน�ำพาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายทีพ่ งึ ประสงค์
นับตัง้ แต่พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คุรสุ ภามีบทบาทหลักในเรือ่ งการก�ำหนด
มาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษา และจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึง่ มีกลไก
การควบคุม ก�ำกับ ตั้งแต่การผลิตบุคลากร โดยมีการรับรองปริญญา
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีหน้าที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรประเภทต่างๆ
การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ การควบคุม ก�ำกับดูแลจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนา
ทางวิชาการต่างๆ ทัง้ ในรูปของการศึกษาวิจยั และการแสวงหาความร่วมมือ
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีผ่ า่ นมา

คุรสุ ภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๖๖,๙๒๘ ราย แบ่งเป็นครู ๕๓,๓๕๐ ราย ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ๑๐,๘๖๐ ราย ผู้บริหารการศึกษา
๘๘๓ ราย และศึกษานิเทศก์ ๑,๘๓๕ ราย และ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๒๗๒,๘๙๙ ราย
หากรวมตลอดมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึง่ เริม่ ต้น
ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เรามีผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว ๑,๑๙๕,๑๘๔ ราย
จ�ำแนกเป็นครู ๑,๐๖๑,๖๑๕ ราย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ๑๑๑,๒๔๑ ราย ผูบ้ ริหารการศึกษา
๙,๕๑๐ ราย และศึกษานิเทศก์ ๑๒,๘๑๘ ราย
คุรสุ ภารับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๒๒๗ หลักสูตร ซึ่งมี
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ได้การรับรอง
สามารถน�ำไปขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาได้ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาส
ให้ผมู้ วี ฒุ กิ ารศึกษาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ปริญญาทางการศึกษา
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้โดยการเทียบโอน
ความรู้ให้เข้ากับมาตรฐานวิชาชีพ และจัดให้มี
การฝึกอบรมเพิ่มเติมตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่ยังขาดอยู่ เพื่อไปขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพได้ด้วย
คุรุสภา ยกย่องเชิดชูเกียรติครู โดยการ
มอบรางวัลคุรสุ ดุดี จ�ำนวน ๑,๐๑๓ ราย ร่วมกับ
มูลนิธชิ ว่ ยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบรางวัล
ครูอาวุโส ๗,๕๕๕ ราย รางวัลคุรคุ ณุ ธรรม ๑๖๒ ราย
รางวัลคุรสุ ภา ๒๖ ราย โดยเฉพาะได้มอบรางวัล
อันมีเกียรติยศอย่างยิ่งคือ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ให้แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น ๑๑ รางวัล
แก่ครูในกลุม่ ประเทศอาเซียน ประเทศละ ๑ ราย
ในจ�ำนวนนีม้ คี รูไทย ๑ ราย และครูทเี่ ป็นเครือข่าย
รางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๑๖๓ ราย
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นอกจากนี้ยังมีรางวัลต่างๆ ที่ให้แก่ครูผู้มี
ผลงานจัดการเรียนการสอนดีเด่นในแต่ละ
สาระการเรียนรู้
คุรุสภายังได้ส่งเสริมให้มีการวิจัย และ
พัฒนาการจัดการศึกษา รวมทั้ง การพัฒนาครู
โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นภาคี
เครือข่ายร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดและขยาย
ความสัมพันธ์กับสหภาพครูในกลุ่มประเทศ
อาเซียนในการพัฒนาวิชาชีพครูอีกด้วย
ความทุ่มเทพยายามที่ผ่านมานับเป็น
ประสบการณ์อันมีค่าส�ำหรับประชาคมคุรุสภา
ทั้งในส่วนกลางและจุดบริการในเขตพื้นที่ต่างๆ
ท�ำให้เรามุ่งมั่นจะพัฒนางานของคุรุสภาให้
มีคุณภาพ ขจัดข้อขัดข้องที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยมุ่งหวังว่าจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คุรสุ ภามุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนางาน
ให้เกิดประโยชน์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มากขึ้น โดยมีแผนการด�ำเนินงานหลักๆ ดังนี้
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตสิ ภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็น
สภาของผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเ่ ป็นมืออาชีพแท้จริง
ลดสภาการเมืองเรื่องของครู
การพัฒนาระบบการรับรองปริญญา
ทางการศึกษา โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
สภาวิชาชีพ (คุรสุ ภา) กับสภามหาวิทยาลัย ไม่ใช่
คุรุสภากับมหาวิทยาลัย
การพัฒนาระบบและวิธีการออกและ
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยให้ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ทั่ ว ไป
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะตาม
ความจ�ำเป็นให้แก่ผมู้ คี วามรูค้ วามสามารถเฉพาะ
แต่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาได้เป็นครู

การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเน้นการสร้าง การรับรู้
และปรับพฤติกรรมในการสร้างสรรค์มากกว่าการลงโทษทางจรรยาบรรณ
การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูทมี่ ผี ลงานทีส่ ะท้อนถึงการพัฒนา
ผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะสามารถเป็นแบบอย่างและ
ขยายผลได้
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของครู โดยแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอย่างใกล้ชิด
การพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยเฉพาะสมาชิก
ประชาคมอาเซียน เพื่อจัดท�ำมาตรฐานครูอาเซียน รองรับการยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนครูระหว่างกัน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาครู
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอย่างรวดเร็ว มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการบริการครู
การด�ำเนินงานดังกล่าวจะยึดหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการ
และพัฒนางานของคุรุสภา โดยหวังอย่างยิ่งว่า คุรุสภาจะเป็นสภาวิชาชีพ
ในอุดมคติได้อย่างสมบูรณ์ โดยการสนับสนุนของครูและผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทั่วประเทศ

31

๗๑ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ

นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

นางสาวกรรณิการ์ บารมี

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

นางสาวภัททินี เชาว์เมธากุล

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มรับรองความรู้และความช�ำนาญ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพ เสนอแผนงานและแนวทางในการก�ำหนดและ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรทางการศึกษา การรับรองคุณวุฒิการศึกษา
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การรับรองความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพของผูป้ ระสงค์จะประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา การรับรองความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพ การก�ำหนด
หลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และงานอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
นางรัชนี ยุตรินทร์

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ
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ผลงานเด่นในรอบปี ๒๕๕๘

การขยายการรับรองปริญญาทางการศึกษาให้ครอบคลุม
ทุกระดับการศึกษา

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙(๗) ก�ำหนดให้คุรุสภามีอ�ำนาจหน้าที่ในการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ซึ่งคุรุสภาได้ก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้
พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพใหม่ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ก�ำหนด
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาไว้ ๓ ด้าน ได้แก่ มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วชิ าชีพ มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และมาตรฐานการปฏิบตั ติ น
การรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษาเพื่ อ
การประกอบวิชาชีพ เป็นการด�ำเนินงานตามประกาศคุรสุ ภา เรือ่ ง การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึง่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖
เป็นการประเมินมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิต และมาตรฐานบัณฑิต โดยคุรสุ ภาประเมินมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานการผลิต และให้สถาบันประเมินมาตรฐานบัณฑิต หรือมาตรฐาน
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภา
ให้การรับรอง สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ หลักสูตรที่คุรุสภาด�ำเนินการรับรอง
ได้แก่ ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาฯ ด�ำเนินการตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรอง

ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ขยาย
การรับรองปริญญาทางการศึกษาให้ครอบคลุม
การศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ปริญญาตรีทางการศึกษา
(หลักสูตร ๕ ปี) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
ปริญญาตรีควบโททางการศึกษา ปริญญาโท
ทางการศึกษา ปริญญาโทควบเอกทางการศึกษา
และปริญญาเอกทางการศึกษา
ผลการด�ำเนินงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพือ่ การประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ สิน้ ๒๒๗ หลักสูตร
ดังนี้
• ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)
จ�ำนวน ๘๙ หลักสูตร
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ�ำนวน
๖๐ หลักสูตร
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา จ�ำนวน ๔ หลักสูตร
• ปริญญาโท (วิชาชีพครู) จ�ำนวน ๒๗ หลักสูตร
• ปริญญาโท (วิชาชีพบริหารการศึกษา)
จ�ำนวน ๓๐ หลักสูตร
• ปริญญาเอก (วิชาชีพบริหารการศึกษา)
จ�ำนวน ๑๗ หลักสูตร
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การรับรองความรูแ้ ละพัฒนาผู้ ได้รบั อนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต
ให้มมี าตรฐานวิชาชีพตามทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนด

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙ (๘) ก�ำหนดให้ครุ สุ ภามีอำ� นาจหน้าทีร่ บั รองความรูแ้ ละประสบการณ์
ทางวิชาชีพ ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี
ทีม่ มี าตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพไม่ครบตามทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนดและ
ผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช่คุณวุฒิทางการศึกษาที่ต้องการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู และได้ดำ� เนินการขอรับรองความรูต้ ามมาตรฐานวิชาชีพครู
๙ มาตรฐาน โดยวิธีการเทียบโอนความรู้ การทดสอบความรู้ และการ
ฝึกอบรม ตามข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยการรับรองความรูแ้ ละประสบการณ์
วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับ
การรับรองความรู้ฯ แล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบ ๙ มาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นบุคคลที่สถานศึกษามีความต้องการจ�ำเป็นใช้ครู และได้ด�ำเนินการ
ขออนุญาตต่อคุรุสภาให้บุคคลดังกล่าวสามารถประกอบวิชาชีพครูได้
โดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งมีระยะเวลาการอนุญาต ๒ ปี และผู้ได้รับอนุญาต
จะต้องพัฒนาตนเองให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภาก�ำหนด
โดยเข้ารับการอบรมในมาตรฐานความรูท้ ยี่ งั ไม่ได้รบั การรับรอง ณ สถาบัน
อุดมศึกษาทีเ่ ป็นหน่วยฝึกอบรมของคุรสุ ภา และเมือ่ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ความรูค้ รบ ๙ มาตรฐานแล้ว จะได้รบั ใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน มีอายุ ๒ ปี
นับแต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน เมือ่ ปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา
เป็นเวลาต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี และผ่านการประเมินการปฏิบตั กิ ารสอน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก�ำหนดแล้ว
จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไปได้
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ผลการด�ำเนินงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
• การเทียบโอนความรู้ นับรวม ๙ มาตรฐาน รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๗,๘๘๐ ราย
• การฝึกอบรม นับรวม ๙ มาตรฐาน รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๙,๒๒๒ ราย
• การทดสอบ (อยูร่ ะหว่างการพัฒนาการสอบเป็นระบบทดสอบผ่าน
คอมพิวเตอร์)
ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติขอรับรองความรู้ฯ ทั้ง ๓ วิธี ดังกล่าว สามารถ
ใช้ผลการรับรองความรู้ประกอบการขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามบทเฉพาะกาลข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

การพัฒนาหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ในการประกอบวิชาชีพ

ตามที่วิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู ้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา และศึ ก ษานิ เ ทศก์ เป็ น วิ ช าชี พ ควบคุ ม ตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผูม้ ใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะต้อง
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก ๕ ปี ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ โดยผูป้ ระสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติ
ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

กลุม่ รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
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เนื่องจากคุรุสภาได้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผูป้ ระสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาแล้ว ๒ รอบ
ได้แก่
• ผู้รับใบอนุญาตในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ครบรอบการต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
• ผูไ้ ด้รบั การต่ออายุใบอนุญาตในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ครบรอบการต่ออายุ
ใบอนุญาต ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพจึงได้ด�ำเนินการพัฒนา
หลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่สามารถยืนยันสังคมได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกกลุ่ม
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการประกอบ
วิชาชีพอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ งตลอดระยะเวลา ๕ ปี ทีถ่ อื ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้สังคมมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในคุณภาพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายพัฒนาหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตฯ
ให้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่จะครบรอบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รอบที่ ๓ ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มเี วลาพัฒนาตนเองและสะสมกิจกรรมพัฒนาการประกอบ
วิชาชีพในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ก�ำหนด

“การยกระดับคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา คือหัวใจส�ำคัญของการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพผู้เรียน”

กลุม่ รับรองความรูแ้ ละความช�ำนาญ
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งานเด่นในอนาคต

การจัดท�ำรูปแบบการพัฒนาคุณภาพครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรสุ ภา

ข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก�ำหนดมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานการปฏิบตั ติ นของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการก�ำกับดูแล
คุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ได้แก่ ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ ตัง้ แต่กระบวนการผลิตบัณฑิต
วิชาชีพทางการศึกษา ด้วยการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรทางการศึกษา
และการพัฒนาผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึ ก ษาตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ทาง
การศึกษาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาได้รับอนุมัติงบประมาณ
ให้ด�ำเนินโครงการจัดท�ำรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมดูลการพัฒนา
คุณภาพครูฯ ส�ำหรับใช้ในการพัฒนานิสติ นักศึกษา
วิชาชีพครู และครูประจ�ำการ ให้สามารถปฏิบตั ติ น
และประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้สมกับเป็นครูมอื อาชีพ
ที่สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน
จนเป็นที่ยอมรับของสังคม
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ส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

นางโสมย์ ใจ สนเทศ

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๑

นางปิยพร ศรีนาง

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๒

นางอรณิช รักเสรีธรรม

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการเสนอแผนงานและแนวทาง
ในการจัดระบบงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การออกและการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การจัดท�ำและดูแลรักษาทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพและทะเบียนสมาชิกคุรุสภา การออกใบอนุญาตปฏิบัติ
การสอน การด�ำเนินการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รบั ใบอนุญาต
และการตรวจสอบรับรองข้อมูลการประกอบวิชาชีพ การจัดท�ำข้อมูล
สารสนเทศผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ งานบริหารทัว่ ไป และงานอืน่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางเกศธิดา เขียวสอาด

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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ผลงานเด่นในรอบปี ๒๕๕๘

ก้าวสูป่ ที ี่ ๑๒ ของงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
“ร่วมแก้ปญ
ั หา พร้อมปรับปรุง มุง่ พัฒนา เพือ่ ให้บริการทีป่ ระทับใจ”

๑๑ ปี ที่ผ่านมาของงานให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ เริ่มต้นด�ำเนินกระบวนการให้บริการยื่นแบบค�ำขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นครั้งแรก
ของประเทศไทยที่ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ถูกก�ำหนดโดยกฎหมายให้ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ กว่าที่จะเริ่มด�ำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนตามที่
กฎหมายก�ำหนดประมาณเดือนมกราคม ๒๕๔๘ นับถึงมกราคม ๒๕๕๙
ด�ำเนินงานผ่านไป ๑๑ ปี ปัจจุบันปี ๒๕๕๙ จึงเป็นปีก้าวสู่ปีที่ ๑๒
ของการให้บริการงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ประจ�ำการในระบบอยู่แล้ว และผู้ที่มีความประสงค์
จะเข้ามาในระบบของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนั้น ปัญหาและ
อุปสรรคของการให้บริการทีผ่ า่ นมา จะได้รบั การแก้ไขให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาด้วยแนวทางทีเ่ ป็นนโยบายของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา และด�ำเนินการพิจารณา
โดยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติ จะท�ำงานด้วย
ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ด้วยมีคา่ นิยมร่วมกันว่าเรา “ร่วมแก้ปญ
ั หา พร้อมปรับปรุง
มุ่งพัฒนา เพื่อให้บริการที่ประทับใจ”
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งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เป็นภารกิจของคุรสุ ภาตามทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙ (๓) ก�ำหนดให้คุรุสภาท�ำหน้าที่
“ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ”
การด�ำเนินการดังกล่าวได้ตอ้ งอยูภ่ ายใต้มาตรา ๔๕
ทีก่ ำ� หนดให้ “การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
การก�ำหนดอายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออก
ใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในข้อบังคับของ
คุรสุ ภา......” และมาตรา ๘๔ วรรคสอง ทีก่ ำ� หนดว่า
“บทบัญญัตติ ามมาตรา ๔๓ (ทีก่ ำ� หนดให้วชิ าชีพครู
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา และวิชาชีพ
ควบคุมอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงเป็น
วิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และห้ามมิให้
ผูไ้ ม่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีควบคุม เว้นแต่
กรณีที่ได้รับการยกเว้น) ยังมิให้น�ำมาใช้บังคับ
จนกว่าคุรสุ ภาจะออกข้อบังคับก�ำหนดหลักเกณฑ์
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” ดังนัน้
เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับ
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เมือ่ วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๔๖ วันหลังจากวันทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก็น�ำไปสู่กระบวนการออกกฎหมายลูก คือ ข้อบังคับระเบียบ ประกาศ
เป็นต้น เพื่อให้ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด�ำเนินการตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดได้
คุรุสภา โดยอ�ำนาจของคณะกรรมการคุรุสภา ออกข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ จากนั้น
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ด�ำเนินการออกแบบก�ำหนดขั้นตอน
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ศึกษาระบบการช�ำระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มาช�ำระที่จุดบริการ
ณ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ช�ำระผ่านระบบ Pay at Post และระบบธนาคาร
พาณิชย์ รวมทั้ง ได้จัดท�ำคู่มือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา : การขอ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อท�ำความเข้าใจกับส่วนงาน
ต้นสังกัด ส่วนงานที่รับผิดชอบ และผู้ที่จะต้องยื่นค�ำขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ในระบบ
ซึง่ เป็นส่วนใหญ่ได้เข้าใจหลักเกณฑ์ กระบวนการ ขัน้ ตอนทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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กลุม่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๑

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ออกหนังสือเวียน
แจ้งผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยส่งคู่มือผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา แบบค�ำขอ ใบแจ้งการช�ำระเงิน
ค่าธรรมเนียม เพื่อให้ด�ำเนินการขอใบอนุญาต
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ จึงเป็นวันแรก
ที่จะมีผู้ยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตจาก
คุรุสภา สาระส�ำคัญของหนังสือคือ ให้รวบรวม
แบบค�ำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต เอกสาร
ประกอบ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพในสถานศึกษา โดยให้ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภทขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูกอ่ นเป็นอันดับแรก และจัดท�ำ
แบบสรุปข้อมูลผู้ขอใบอนุญาตมายังส�ำนักงาน
เลขาการคุรุสภาเพื่อออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูให้ตอ่ ไป ทัง้ นี้ ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา
ออกหนังสือรับรองสิทธิแก่ผยู้ นื่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลังจากนั้น
จึงเป็นการให้บริการขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประสงค์
จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ ตัง้ แต่บดั นัน้ เป็นต้นมา
การให้บริการงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
นอกจาการขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพแล้ว ยังมีงานบริการขอรับใบอนุญาต
ปฏิบตั กิ ารสอน ส�ำหรับผูย้ นื่ ค�ำขอทีม่ มี าตรฐาน
ความรู้วิชาชีพครบถ้วนแต่ยังไม่มีประสบการณ์
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ทางวิชาชีพ การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยไม่มใี บอนุญาต ส�ำหรับสถานศึกษาทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องรับบุคคลทีย่ งั
ไม่มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพในสถานศึกษา
การบริการต่ออายุใบอนุญาตเมื่อใบอนุญาตจะหมดอายุ การขอใบแทน
ใบอนุญาต กรณีช�ำรุด สูญหาย รวมไปถึง การขอเปลีย่ นแปลงข้อมูลทาง
ทะเบียนใบอนุญาต กรณีมกี ารเปลีย่ นชือ่ ชือ่ สกุล เปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ ฯลฯ
การขอหนั ง สื อ รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
กรณีต้องการน� ำไปแสดงยืนยันการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากคุรุสภา การขอท� ำ บั ต รประจ� ำ ตั ว สมาชิ ก คุ รุ ส ภา
กรณี สู ญ หายเฉพาะบั ต รสมาชิ ก ทั้ ง นี้ การขอรั บ บริ ก ารต่ า งๆ
ทีก่ ล่าวไปแล้ว นอกจากเป็นบริการส�ำหรับครูชาวไทยแล้ว ชาวต่างประเทศ
ที่เข้ามาประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทยก็จะต้องได้รับอนุญาตจาก
คุ รุ ส ภาโดยหลั ก เกณฑ์ เ ดี ย วกั น และเพิ่ ม เป็ น กรณี พิ เ ศษส� ำ หรั บ
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ครูชาวต่างประเทศ คือ ต้องผ่ า นการอบรม
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทางการศึกษา เพือ่ ให้ครูชาวต่างประเทศ
ได้รับรู้บริบทความเป็นไทยที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การอยู่ในสังคมของสถานศึกษาที่นักเรียน
เป็นคนไทย และเมื่อมาประกอบวิชาชีพครู
ในประเทศไทยต้องรู้และประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพเช่นเดียวกับครูไทย
ผลการด� ำ เนิ น งานในปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ดังนี้
๑. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ จ�ำนวน
๖๖,๙๒๘ ราย ประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู ๕๓,๓๕๐ ราย ผู้บริหารสถานศึกษา
๑๐,๘๖๐ ราย ผู้บริหารการศึกษา ๘๘๓ ราย
และศึกษานิเทศก์ ๑,๘๓๕ ราย
๒. ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษา จ�ำนวน ๒๗๒,๘๙๙ ราย ประกอบด้วย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ๒๕๕,๕๘๑ ราย
ผู้บริหารสถานศึกษา ๑๕,๒๓๙ ราย ผู้บริหาร
การศึ ก ษา ๗๗๙ ราย และศึ ก ษานิ เ ทศก์
๑,๓๐๐ ราย
๓. ตั้งแต่การประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗
จนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คุรุสภา
ได้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไปแล้ว จ�ำนวน ๑,๑๙๕,๑๘๔ ราย ประกอบด้วย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ๑,๐๖๑,๖๑๕ ราย
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ๑๑๑,๒๔๑ ราย
ผูบ้ ริหารการศึกษา ๙,๕๑๐ ราย และศึกษานิเทศก์
๑๒,๘๑๘ ราย

งานเด่นในอนาคต

แผนการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการประกอบ
วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา โดยไม่ มี ใ บอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพทั้งระบบ โดยรวบรวมปัญหา
ของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาที่ ยั ง

ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรสุ ภาได้ เพือ่ น�ำมาพิจารณา
แก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี เพื่อให้ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาประกอบวิชาชีพโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งประเด็นปัญหา
น�ำมาสู่แนวทางการแก้ไขข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เพือ่ ให้สามารถออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอได้ โดยจะก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้บริการ
ไว้อย่างชัดเจนภายใน ๖ เดือน หากไม่ด�ำเนินการตามก�ำหนดเวลา
จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป ในกรณี
ดังต่อไปนี้
๑.๑ ผู้ใช้สิทธิขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก�ำหนดให้ครูซึ่งเป็นสมาชิก
คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ อยู่แล้วก่อน
พระราชบัญญัตสิ ภาครูฯ ใช้บงั คับ มีสทิ ธิได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และภายใน ๓ ปี ให้คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ในแต่ละต�ำแหน่งดังกล่าว

41

๗๑ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑.๒ ผู้ที่ได้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาไว้แล้วตามกรอบระยะเวลาของบทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ทีก่ ำ� หนดให้วฒุ ปิ ริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอืน่
ที่ ก.ค. ก�ำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็ น ข้ า ราชการครู ก ่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู ฯ
ใช้บังคับเป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ภายใน ๓ ปี
๑.๓ ผูท้ ปี่ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาในช่วงเปลีย่ นผ่าน
ของการประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ภาครูฯ และข้อบังคับคุรสุ ภา
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งยังเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
กลุม่ ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๑.๔ ผู้ที่ยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึ ก ษาหลั ง จากวั น ที่ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ หมดอายุ แ ล้ ว ซึ่ ง ตามข้ อ บั ง คั บ
คุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก�ำหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพ
ต่อไปให้ยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า
๑๘๐ วัน
๒. การด�ำเนินงานตามนโยบาย เพือ่ ปรับเปลีย่ นหลักเกณฑ์การออกและการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทที่มีความต้องการใช้ครูในสาขาวิชาเฉพาะ
ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะทาง ให้เหมาะกับความต้องการการใช้ แต่ต้องให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภาก�ำหนด และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่มีนโยบายว่า
เมื่อมีการต่ออายุครั้งละ ๕ ปี ไปแล้วระยะหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาน่าจะมีความรู้
ประสบการณ์ ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพ จึงควรจะใช้ประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้เป็น
คุณสมบัติในการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบตลอดชีพ ไม่จ�ำเป็นต้องให้ต่ออายุทุก ๕ ปี
ตลอดระยะเวลาของการประกอบวิชาชีพ
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แนวความคิดที่จะน�ำมาปรับหลักเกณฑ์
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คือ การก�ำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพียง ๒ ประเภท คือ ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เฉพาะทาง
โดยผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา (ทั่วไป) ต้องมีมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่คุรุสภาก�ำหนด เช่น มีคุณวุฒิปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาที่คุรุสภา
รับรอง ผ่านการรับรองความรูแ้ ละประสบการณ์
วิชาชีพตามทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนด
ส�ำหรับผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา เฉพาะทาง ที่จะเข้ามา
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะต้องก�ำหนด
ให้มีความรัดกุม เหมาะสมที่จะเป็นเป็นเครื่องมือ
คั ด กรอง เพื่ อ ให้ เข้ า มาประกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษา เช่น ผูม้ คี ณ
ุ วุฒใิ นสาขาวิชาเฉพาะ
ทีไ่ ม่มกี ารผลิตในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา
ครูภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด
การเรีย นการสอนและการศึ กษา เป็ นต้น
การให้ใบอนุญาตเฉพาะทางจะเป็นการอนุญาต
แบบมีเงื่อนไขเฉพาะที่ต่างจากใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทั่วไป โดยคณะกรรมการคุรุสภาจะต้องให้การรับรอง
คุณวุฒิดังกล่าวเพื่อใช้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้
จะต้องพิจารณาด�ำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด
และค�ำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพที่ก�ำหนดซึ่งต้องให้มีมาตรฐานเดียวกัน
หรือสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานให้สามารถเป็นที่ยอมรับได้
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาด�ำเนินการ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ตอบสนองความต้องการ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีอ่ ยูใ่ นสถานศึกษาทัว่ ประเทศ ให้ได้รบั บริการ
ที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการอยูใ่ นส่วนภูมภิ าค ณ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ทั่วประเทศ ๑๘๓ เขต และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑ และเขต ๒ ให้สามารถให้บริการได้เช่นเดียวกับที่มาด�ำเนินการ
ที่ส่วนกลาง ทั้งในเรื่องการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต ออกใบแทน
ใบอนุญาต ทัง้ นี้ ต้องเป็นไปตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และการมอบอ�ำนาจ
ให้ด�ำเนินการจากส่วนกลาง
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ส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิตกิ าร

นางอัจฉราวรรณ สังข์วารี

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

ดร.บัณฑิตตา จินดาทอง

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มก�ำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ
(รักษาการ)

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

นางปรีชญาภรณ์ เหมวิมล
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มกฎหมาย
(รักษาการ)

ส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ การรวบรวมข้อมูล
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ การประสานการด� ำเนินงาน
กระบวนการสืบสวนและพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รวมทั้งการด�ำเนินการแจ้งค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
กรณีการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กฎหมายก�ำหนด
การอุทธรณ์กรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ไม่ตอ่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่ออกใบแทนอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ การอุทธรณ์กรณีค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
งานเกี่ยวกับการด�ำเนินคดีทางแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง รวมทั้งให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะในการท�ำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างคุรุสภา
กับบุคคลภายนอก
นางปรีชญาภรณ์ เหมวิมล

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
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“การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
และการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา
จะต้องให้ความส�ำคัญกับการยกระดับ
ความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สากล ควบคู ่ ไ ปกั บ การส่ ง เสริ ม
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินยั ปลูกฝัง
อุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน และเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย
เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลายทางความคิด
อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้ง
รู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีอันดีงามของไทย”
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานเด่นในรอบปี ๒๕๕๘

งานส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้ให้ความเห็นชอบในยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในภาครัฐของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยให้ก�ำหนด
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ กลุม่ เป้าหมาย ด้วยวิธกี ารและรูปแบบ
ทีห่ ลากหลาย และด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง มีการวัดผลในเชิงรูปธรรม
แนวทางส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทีผ่ า่ นมา คุรสุ ภาในฐานะองค์กรวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาได้ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพ.ศ. ๒๕๕๖ ส�ำหรับใช้
เป็นกรอบในการควบคุม ส่งเสริมความประพฤติของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ด�ำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ด�ำเนินการส่งเสริมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งสนับสนุน
ยกย่องและผดุงเกียรติผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษามาอย่างต่อเนือ่ ง
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โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ในส่วนของการส่งเสริมและการพัฒนา คุรุสภาได้จัดให้มีการอบรม
เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาและรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่คณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยด�ำเนินการ “โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา” มาตัง้ แต่ปี
๒๕๕๓ จนถึงปี ๒๕๕๘ มีผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รบั การพัฒนา
คุณธรรม จรรยาบรรณตามโครงการและหลักสูตรที่คุรุสภาก�ำหนด
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จ�ำนวน ๑๑๖,๓๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๔
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งเสริม
เครือข่ายครูดี ๑๐๑ เครือข่าย พัฒนาวิทยากร
คุรคุ ณ
ุ ธรรม ๔๗๒ คน คัดสรรผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้ได้รับรางวัล “คุรุคุณธรรม”
เข็มทอง ๔๒๐ คน เข็มเงิน ๔๒๗ คน เข็มทองแดง
๓๖๗ คน
การส่งเสริมและการพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทีผ่ า่ นมา จึงเป็นการพัฒนาทีเ่ น้นหนักการพัฒนา
เสริมสร้างครูดีหรือครูคุณธรรมเป็นส�ำคัญ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีความชัดเจน
ในการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพตามภารกิจของคุรุสภา
โดยพัฒนาให้มีระบบยุทธศาสตร์และคู่มือ
การส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีเ่ ป็นทีร่ บั รู้
และยอมรับของสมาชิกและบุคคลทัว่ ไป รวมทัง้
งบประมาณเพื่อการวิจัยพัฒนาเป็นการเฉพาะ
มีการเชื่อมโยงกับระบบการก�ำกับและการออก
ใบประกอบวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในภาพรวม
นั่นคือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามี
การรับรูใ้ นการปฏิบตั แิ ละรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ
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อย่างชัดเจน จนเป็นแบบอย่างได้ หรือสามารถ
ถ่ายทอดความเป็นต้นแบบจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพไปยังผู้เรียน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างชัดเจน เพื่อก้าวไปสู่นโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้
ด้วยความส�ำคัญของครู ความส�ำคัญของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ความจ�ำเป็น
ทีค่ รูและผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้อง
ยึดปฏิบัติและยกระดับมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้สูงขึ้น ให้ส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพ
การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทยและ
การเป็นผู้น�ำทางคุณธรรมและการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและค่านิยมไทย ที่จะน�ำไปสู่
การพัฒนาสังคมไทยในภาพรวม

โครงการส่งเสริมการพัฒนาจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ในโอกาสการปฏิรปู การศึกษาตามนโยบาย
ปฏิรปู สังคมและการศึกษาของรัฐบาล คุรสุ ภาจึง
ก�ำหนดด�ำเนินการ “โครงการส่งเสริมการพัฒนา
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา”
ขึ้นโดยเป็นโครงการต่อเนื่องระยะกลาง ๓ ปี

กลุม่ ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

ด�ำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ด้วยรูปแบบเป็นโครงการวิจัยพัฒนา
เชิงปฏิบัติการ ด�ำเนินการควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ด�ำเนินการอยู่ก่อน
เพือ่ ปฏิบตั กิ ารส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาพร้อมกับพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ถอดบทเรียนพฤติกรรมของครูครุ คุ ณ
ุ ธรรมและครูตน้ แบบในโรงเรียนคุณธรรม
ศึกษาร่วมกับการถอดแบบแผนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคุรุสภา ศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนเพื่อสร้าง
ความยัง่ ยืน และมัน่ คง เสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งจิตวิญญาณความเป็นครู
เพื่อถ่ายทอดไปยังศิษย์ เพื่อให้ได้เยาวชนที่ดีของชาติในภายหน้า
จากครูดีในวันนี้ คิดเป็นอัตราส่วน ๑ : ๑๐๐ หมายความว่า ครูต้นแบบ
๑ คน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ได้ ๑๐๐ คน หรือส่งผลสัมฤทธิ์ไปยัง
นักเรียนได้ ๑๐๐ คน
นอกจากเป็นแบบอย่างที่ดีงามแล้วก็ยังเป็นผู้น�ำการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและค่านิยมไทยในสังคม สามารถปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินยั
ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน และเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องในหลักการประชาธิปไตย
เคารพความคิ ด เห็ น ของผู ้ อื่ น ยอมรั บ ความแตกต่ า งหลากหลาย
ทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งการอบรมให้รู้คุณค่า
และสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ) และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่ง
เลขาธิการคุรสุ ภา (ดร.ชัยยศ อิม่ สุวรรณ์) นอกจากนีแ้ ล้วยังศึกษาความต้องการ
จ�ำเป็นในการพัฒนา และจัดระบบคู่มือการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้วยตนเอง และโดยคุรสุ ภา ซึง่ จะสอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเพือ่ ให้ครุ สุ ภาเป็นทีพ่ งึ่ แก่สมาชิก
คุรุสภาได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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งานก�ำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลุม่ ก�ำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ

การก�ำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
นับว่าเป็นงานทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะท�ำให้วชิ าชีพทาง
การศึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นที่ยอมรับ
ของประชาชนและสังคม มีคดีร้องเรียน
กล่าวหาและกล่าวโทษ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาประพฤติผดิ จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ถึงปัจจุบัน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙) จ�ำนวน
ทัง้ สิน้ ๑,๐๐๒ คดี และภายในระยะปฏิบตั งิ าน
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณา
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบนั
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙)
มีคดีที่เสร็จแล้ว จ�ำนวน ๑๘๒ คดี ปรากฏ
ตามตาราง ดังนี้

สรุปผลการด�ำเนินการประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙)

คำ�วินิจฉัย
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ รวม
ไม่รับเรื่องไว้พิจารณา
๐
๓
๒๗
๘
๐
๐
๓๘
ยุติเรื่อง
๔๖
๐
๑๑
๒๔
๒๕
๓
๑๐๙
ยกข้อกล่าวหา/ข้อกล่าวโทษ
๐
๐
๕
๔
๔
๑
๑๔
ตักเตือน
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๑
ภาคทัณฑ์
๐
๒
๓
๑
๐
๐
๖
พักใบอนุญาต
๐
๒
๔
๓
๑
๐
๑๐
เพิกถอนใบอนุญาต
๐
๐
๐
๒
๒
๐
๔
รวม
๔๖
๘
๕๐
๔๒
๓๒
๔
๑๘๒
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กลุม่ กฎหมาย

ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก
การวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่ใช้ปฏิบัติงาน
แล้วเห็นว่าใช้มาเป็นเวลานาน และในทาง
ปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตราเป็นอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการคุรุสภา
ได้มอบหมายให้ด�ำเนินการ ดังนี้
๑. การแก้ไข ปรับปรุง พระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
โดยลดจ� ำนวนคณะกรรมการคุรุสภาลง
เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัว และปรับคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ
เพื่อลดความซ�้ำซ้อนในหน้าที่ของกรรมการ
รวมถึงส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคในทางปฏิบตั ิ
๒. การแก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓
กลุ่มก�ำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ
เป็นผูใ้ ช้ขอ้ บังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นเครือ่ งมือในการควบคุม ก�ำกับให้กบั ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จากการใช้ขอ้ บังคับฯ
ดังกล่าว พบปัญหาอุปสรรคในการท�ำงาน
ดังนี้

๑. กฎหมายยังไม่ชัดเจนในกรณีสั่งยุติเรื่อง
๒. กรณี สื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง แล้ ว ปรากฏผลว่ า มี ค วามผิ ด
จรรยาบรรณวิชาชีพเล็กน้อย ก็ไม่อาจก�ำหนดระดับความผิดได้
ต้องตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพอีกชั้นหนึ่ง
๓. การตัง้ คณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ประธานอนุกรรมการสอบสวน เป็นผูม้ ใี บอนุญาตประกอบ
วิชาชีพประเภทเดียวกัน ปัญหาคือ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา
ร่วมกันกระท�ำความผิดในเรือ่ งเดียวกัน การแยกอนุกรรมการสอบสวน
อาจท�ำให้เกิดดุลพินิจที่แตกต่างกัน
๔. การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่มีวิทยฐานะเท่านั้น ท�ำให้โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานส่ง
เสริมการศึกษาเอกชนไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
๕. เนื่องจากประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มีหลายประเภท แต่ตอ้ งประพฤติปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๙ ข้อเหมือนกัน เมือ่ ถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กฎหมาย
ยังไม่ได้ก�ำหนดให้พักใช้ใบอนุญาตกี่ประเภท
๖. กรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง หรือความผิดที่ปรากฏต่อ
สาธารณชนทางสือ่ มวลชนหรือทางโซเชียลเน็ตเวิรค์ (Social Network)
กฎหมายยังไม่มีก�ำหนดว่าควรท�ำอย่างไร
นอกจากนี้ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาให้
ด�ำเนินการจัดท�ำร่างแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยการพิจารณา
การประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... เพือ่ ให้เกิด
ความเป็นธรรม รวดเร็วและทันสมัยต่อทุกฝ่าย
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ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ

นางธันยาดา เพชรนาค
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มยกย่องวิชาชีพ

นางสาวชญานิศ รุจิรชัย
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มวิทยบริการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการเสนอ
แผนงานและแนวทางพัฒนาและยกย่องวิชาชีพ
และผูป้ ระกอบวิชาชีพ สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนา
วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพ การเสริมสร้างองค์ความรู้และ
การให้บริการสารสนเทศทางวิชาการและวิชาชีพ
การประสาน ส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่ผลงาน
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทีไ่ ด้รบั ยกย่อง การด�ำเนินงาน
มูลนิธิและกองทุนของคุรุสภา และงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย
ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
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กลุ่มมูลนิธิและกองทุน

๗๑ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งานเด่นในรอบปี ๒๕๕๘

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ เป็นส่วนงานหลัก ส่วนงานหนึง่
ทีส่ ำ� คัญของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ทีม่ หี น้าทีส่ ำ� คัญในการน�ำ
นโยบายของคุรสุ ภาและส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิชาชีพ
และการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่สภาวิชาชีพครูฯ ก�ำหนด ๓ ประการคือ งานพัฒนาวิชาชีพ
งานยกย่องเชิดชูเกียรติวชิ าชีพและผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และงานส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ซึ่ ง เป็ น
การด�ำเนินงานตามมาตรา ๙ (๕) (๖) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ด้ ว ยความตระหนั ก ในภารกิ จ หลั ก ที่ ส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า ว
ในแต่ละรอบปีงบประมาณพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ สังกัดส�ำนักพัฒนา
และส่งเสริมวิชาชีพ จึงมุ่งมั่น ทุ่มเท และอุทิศตนด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และเสียสละ ทั้งแรงกายแรงใจ และเวลา เพื่อให้
การปฏิบตั งิ านตามงานโครงการต่างๆ ในแต่ละรอบปีงบประมาณ
สามารถบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้ง
เชิงประสิทธิภาพและคุณภาพที่มุ่งหวัง
ในรอบปีงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ทีผ่ า่ นมา ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ได้ดำ� เนินงานตามภารกิจ
จนประสบความส�ำเร็จ ดังนี้
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งานพัฒนาวิชาชีพ

ด�ำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารพัฒนา การสร้าง
การใช้ และการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
และวิชาการด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้
๑.๑ การจัดให้มีเวทีประชุมทางวิชาการของ
คุรุสภาประจ�ำปี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง
ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
และสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นการสร้าง
โอกาสทางวิชาการและวิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้ ส ามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นจั ด การเรี ย นรู ้ แ ละการบริ ห าร
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและ
สถานศึกษาได้ รวมทั้งการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยในแต่ละปีมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากถึง
๒,๐๐๐ คน และมีแนวโน้มทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะจัดให้มกี ารประชุมทางวิชาการ
ทั้งในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ ในโอกาสต่อไป
๑.๒ การให้บริการข้อมูลและความรูท้ างวิชาการและวิชาชีพ
โดยศูนย์วิทยบริการของคุรุสภา ทั้งในรูปของห้องสมุดเสมือนจริง
(Virtual Library) และห้องสมุด (Library) สามารถให้บริการให้แก่
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป
ทัง้ ทีม่ าใช้บริการด้วยตนเอง และใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์
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(Online) และผ่านเว็บไซต์ทวั่ ประเทศ ศูนย์วทิ ยบริการ
วิชาชีพทางการศึกษา คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งาน
ได้อย่างสมบูรณ์ใน ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ นอกจากนี้
ยังมีสารานุกรมการศึกษาร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
รวบรวมค�ำศัพท์การศึกษาร่วมสมัยทางวิชาชีพ
และสารานุกรมทางวิชาชีพทางการศึกษา อีก ๓ เล่ม
ทีไ่ ด้จดั พิมพ์และเผยแพร่ไปแล้ว
๑.๓ การด�ำเนินความร่วมมือระหว่าง
ส�ำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สอน
ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน และสถานศึกษา
ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดต่างๆ โดยการพัฒนาให้
ผูท้ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีส่ อนในสถานศึกษาเหล่านี้ ซึง่ เป็นผูท้ ี่
ไม่มคี ณ
ุ วุฒทิ างการศึกษา ได้รบั โอกาสในการพัฒนา
ตนเองให้เป็นผูม้ คี ณุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด สามารถขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพได้ โดยการจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้เข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ด้วย “ระบบการศึกษาทางไกล” จ�ำนวน
๒๐๘ คน ในปี ๒๕๕๙ และจัดสรรเพิ่มเติมอีก
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อีกจ�ำนวน ๑๖๓ คน
เพือ่ เป็นการสร้างขวัญ และก�ำลังใจให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ในสถานศึกษาดังกล่าว ได้มี “ครู” ตามทีส่ ถานศึกษา
ต้องการด้วย
๑.๔ การรับรองสถาบันให้จดั อบรมหลักสูตร
เพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ของชาวต่างประเทศ จ�ำนวน ๖ แห่ง ปัจจุบันมี
ชาวต่างประเทศทีผ่ า่ นการอบรมและได้รบั วุฒบิ ตั ร
สามารถน�ำไปขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูได้แล้ว จ�ำนวน ๓๗๔ คน
นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในประจ�ำการ ด้วยรูปแบบและวิธกี าร
ที่หลากหลาย โดยผ่านสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพ
ทีข่ นึ้ ทะเบียนไว้กบั คุรสุ ภา ทัง้ ในลักษณะของภาคี
เครือข่าย (Professional Network) และพันธมิตร
เครือข่าย (Professional Alliance) ด�ำเนินการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ พัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพทาง

การศึกษาให้มมี าตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ปัจจุบนั สามารถ
พัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาในประจ�ำการได้ มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน
ทัว่ ประเทศ โดยในอนาคตจะพัฒนาและขยายรูปแบบการพัฒนา เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของครู ผู้บริหารสถานศึกษาส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ร่วมพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

งานยกย่องเชิดชูเกียรติวชิ าชีพและผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา

ด�ำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพและ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครอบคลุมทั้ง ๔ ประเภท ดังนี้
๒.๑ การจัดงานวันครู เป็นการยกย่องวิชาชีพครูให้สงั คมและประชาชน
ทั่วไปได้รับรู้และตระหนักในความส�ำคัญของผู้เป็นครูที่ได้ทุ่มเท เสียสละ
และอดทนในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคม โดยจัด
ในวันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปี การจัดงานวันครูปี ๒๕๕๙ นับเป็นปีที่ ๖๐
โดยปีนี้มีกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศแตกต่างจาก
ทุกปีที่ผ่านมา อาทิ การขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด
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กลุม่ พัฒนาวิชาชีพ

เชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ จากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๘๘,๕๒๕ คน
ในจ�ำนวนนีม้ คี รูได้รบั เงินช่วยเหลือ จ�ำนวนทัง้ สิน้
๑,๑๒๒ คน
๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในประจ�ำการ
อาทิ
(๑) รางวัลคุรสุ ภา โดยการสรรหาผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ได้สร้างผลงานและ
คุณประโยชน์ด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์
ในวงกว้าง มาตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน
มีผไู้ ด้รบั รางวัล รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๒๕๘ รางวัล และ
รางวัลคุรุสภาระดับชมเชย จ�ำนวน ๒๐๗ รางวัล
(๒) รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพือ่ ยกย่อง
ครูภาษาไทยผูส้ ร้างรากฐานความมัน่ คงและธ�ำรง
รักษาวัฒนธรรมภาษาประจ�ำชาติให้มั่นคงยั่งยืน
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกจะได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ
และได้ รั บ มอบเข็ ม พระนามาภิ ไ ธยย่ อ สธ.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมโล่เกียรติคุณ โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๓๕
โดยท�ำการคัดเลือกปีละ ๕๐ คน จนถึงปัจจุบัน
มีครูภาษาไทยดีเด่นได้รบั รางวัล รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้
๔,๐๑๕ คน
(๓) รางวั ล ครู ภ าษาฝรั่ ง เศสดี เ ด่ น
เพื่อเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จ
พระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็น “สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์”

ได้ ก� ำ หนดค� ำ ขวั ญ ของตนเองที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา
การเชิญชวนให้ครู นักเรียนและชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณกุศลร่วมกัน
อันเป็นวัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่ก�ำหนดไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ การส่งเสริม
ให้ครูได้จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก” เพื่อเป็นการสะท้อนถึงความรัก
และห่วงใยทีค่ รูมตี อ่ ศิษย์เสมอมา เป็นต้น และในการจัดงานวันครูครัง้ ที่ ๖๐
ในวันที่ ๑๖ มกราคมทีผ่ า่ นมานี้ คุรสุ ภายังได้รบั เกียรติอย่างสูงจากนายกรัฐมนตรี
ในการมอบสารวันครู และค�ำขวัญวันครูให้อีกด้วย คือ “อนาคตก้าวไกล
ด้วยครูดี มีคุณภาพ”
๒.๒ การจัดท�ำหนังสือประวัตคิ รู ซึง่ เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ พร้อมกับ
การจัดงานวันครู ตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา โดยการรวบรวมประวัติของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีถ่ งึ แก่กรรมแล้ว ทีเ่ ป็นผูป้ ระพฤติปฏิบตั ติ น
อยู่ในกรอบแห่งจรรยามารยาทที่ดี ได้ปฏิบัติหน้าที่สร้างคุณประโยชน์
ต่อการศึกษาปรากฏเด่นชัด ในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา
หรือการวิจัยการศึกษา หรือการแต่งต�ำรา แบบเรียน เป็นต้น รวมทั้ง
เป็นผูท้ มี่ ผี ลงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ วงการศึกษา และต่ออนุชนรุน่ หลัง
สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้
๒.๓ การประกาศเกียรติคณ
ุ ครูอาวุโส เป็นการยกย่องผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาทีป่ ฏิบตั กิ ารสอนอย่างต่อเนือ่ งมาจนมีอายุครบ
๖๐ ปีบริบรู ณ์ มีการประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ตี ามจารีตครู
และเป็นผูท้ เี่ พียบพร้อมด้วยคุณธรรม โดยต้องเป็นครูทปี่ ฏิบตั หิ น้าทีส่ อน
รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี หากด�ำรงต�ำแหน่งอื่น ต้องเคยเป็นครูมา
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และเมื่อรวมเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ้ งไม่น้อยกว่า
๓๐ ปี และยังมีชีวิตอยู่จนถึง ณ วันประกาศรายชื่อยกย่องเป็น
“ครูอาวุโส” โดยวิชาชีพครูเป็นเพียงวิชาชีพเดียวที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทานวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ เมือ่ เกษียณอายุจาก
การเป็นครู และได้รบั พระราชทานเข็มเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส
ณ ศาลาดุสิดาลัย วังสวนจิตรลดา เป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๐๙
จนถึงปัจจุบันครูอาวุโสได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมาย กลุม่ ยกย่องวิชาชีพ
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ของนิสิต นักศึกษา และวงการครูภาษาฝรั่งเศส และทรง
วางแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุนการสอนภาษา
ฝรัง่ เศสแก่เยาวชนไทย และทรงรับสมาคมครูภาษาฝรัง่ เศส
แห่งประเทศไทยอยูใ่ นพระราชูปถัมภ์ โดยตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
จนถึงปัจจุบัน มีครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นได้รับรางวัล
รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๖ คน
“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัล
คุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น และครูภาษาฝรั่งเศส
ดีเด่น จะได้รบั รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีในงานวันครู
๑๖ มกราคม ของทุกปี”
(๔) รางวัล Princess Maha Chakri Award ก่อตัง้ ขึน้
โดยคุรสุ ภา เมือ่ ปี ๒๕๔๙ เป็นรางวัลทีไ่ ด้รบั พระราชทาน
ชือ่ รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และให้ครุ สุ ภาเป็นผูด้ ำ� เนินการ โดยได้มกี ารด�ำเนินงาน
อย่างจริงจังเมือ่ ปลายปี ๒๕๕๕ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพประชากร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส โดยการคัดเลือกจาก
ครูผสู้ อนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในทุกประเทศของ
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน+ติมอร์-เลสเต
รวม ๑๑ ประเทศๆ ละ ๑ รางวัล รวม ๑๑ รางวัล ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อศิษย์
และมีคุณสมบัติเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นครูมืออาชีพ
ได้แก่ การสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของศิษย์ และ
การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนครู รวมทั้งมีผลงานดีเด่น
ที่สามารถน�ำไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รางวัลประกอบด้วย
เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ

กลุม่ มูลนิธแิ ละกองทุน

๑๐,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเหรียญทอง เข็มเชิดชูเกียรติ
และโล่เกียรติคุณ โดยจะพระราชทานรางวัลทุก ๒ ปี สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต
ให้เชิญตราสัญลักษณ์ประจ�ำพระองค์ จัดท�ำเป็นเหรียญและเข็ม
เชิดชูเกียรติดว้ ย โดยครูทงั้ ๑๑ คน ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล
ไปแล้วเมือ่ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทีผ่ า่ นมา
(๕) รางวัล “คุรสุ ดุด”ี เพือ่ ยกย่องผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่าง
และเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป สมเป็น
ปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ
ตลอดระยะเวลาปฏิบตั งิ าน โดยตัง้ แต่ปี ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบนั ๒๕๔๕
มีผู้ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๘,๓๕๓ คน
(๖) รางวัลครูผสู้ อนดีเด่นกลุม่ สาระการเรียนรู้ เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีสมรรถนะ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน เป็นผู้ปฏิบัติตนดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีผลงานดีเด่นและมีศักยภาพสูง สามารถ
สร้างความศรัทธา และความเชือ่ ถือในวิชาชีพครูจนเป็นแบบอย่างได้
โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน มีครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้รับรางวัล รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๗,๓๔๑ คน
(๗) รางวัลหนึ่งแสนครูดี เพื่อยกย่องและสร้างแรงจูงใจแก่
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ตัง้ ใจประกอบวิชาชีพ
ด้วยการครองตน ครองใจ ครองงานจนเป็นแบบอย่าง และเพือ่ กระตุน้
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งานส่งเสริมงานวิจยั
เพือ่ การพัฒนาวิชาชีพ

เป็นการด�ำเนินงานเพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมทัง้ สถานศึกษา
ได้ใช้การวิจยั เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
และสถานศึกษา โดยใช้องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากงานวิจยั
นัน้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยตรง ผลงาน
วิจัยทางวิชาการในสาขาต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา (จนถึงปัจจุบนั
มีมากถึง ๕,๒๓๐ ผลงาน) และงานวิจยั ในรูปแบบ
ของนวัตกรรมสถานศึกษาที่เป็น Best Practice
(จนถึงปัจจุบันมีมากถึง ๔,๓๐๗ ผลงาน) จะได้
รับการพิจารณาให้เป็นแบบอย่างระดับประเทศ
และน�ำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ
ระดับประเทศ (Symposium) และวันครูที่
๑๖ มกราคม ของทุกปี รวมทั้งได้รับโอกาสให้
น�ำเสนอผลงานในการประชุมสภาครูอาเซียนด้วย
ซึ่งเริ่มครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๕ ด้วย
นอกจากนี้ ยังได้ด�ำเนินการเรื่อง “คลินิก
วิจัยออนไลน์” ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง

ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพทีย่ งั ไม่ได้รบั การยกย่อง ได้รบั โอกาสในการเร่งพัฒนาตน
และพัฒนางานจนเป็นตามแบบอย่าง เพื่อได้รับโอกาสในเสนอรางวัล
ในระดับที่สูงขึ้น โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับรางวัล
หนึ่งแสนครูดี รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๒๗,๓๓๘ คน
(๘) รางวัล บี เจ ซี ครูไทยของแผ่นดิน เป็นรางวัลที่คุรุสภาร่วมกับ
สพฐ. และบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ให้รางวัลกับผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ในระดับประถมศึกษา ที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาและสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่เพือ่ นครู มีจติ วิญาณแห่งความเป็นครู มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก�ำหนด รวมทั้ง เป็นผู้มีนวัตกรรม
การเรียนการสอนที่สามารถยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ปีละ ๑๐ คน
เริ่มปี ๒๕๕๗ เป็นปีแรก ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล
ปีที่สอง (๒๕๕๘)
กลุม่ วิทยบริการ
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาได้สร้างให้มอี งค์ความรูต้ า่ งๆ ทัง้ ด้านวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการวิจยั ทีถ่ กู ต้องตาม
หลักวิชาเป็นฐานในการท�ำงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้สนใจสามารถเข้ารับการปรึกษาใน
“คลินิกวิจัยออนไลน์” ซึ่งจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา ได้ตลอดเวลา
ทุกที่และทุกโอกาสที่ต้องการด้วย
ปีนเี้ ป็นปีทมี่ งี านใหม่ๆ เข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก
อย่างคาดไม่ถึง แต่ก็ได้ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค
ต่างๆ มาด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ เสียสละและอดทน
อย่างจริงใจและจริงจัง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้งานบรรลุ
ผลส�ำเร็จตามภารกิจของคุรสุ ภา และเพือ่ เกียรติภมู ิ
ของคุรุสภาเป็นส�ำคัญที่สุด
ก้าวย่างแห่งปีที่ ๗๑ ของส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภา การท�ำงานของ สพส. ก็จะต้องเข้มข้นมาก
ขึ้นเป็นล�ำดับ โดยมีแนวคิดในการท�ำงานร่วมกัน
ว่าจะยกระดับการส่งเสริม สนับสนุน และยกย่อง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้สงู ขึน้ และได้รบั
การยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป
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ส�ำนักนโยบายและแผน

นางสาววราภรณ์ สายน้อย

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ

ดร.สุญาดา สุนทรศารทูล

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มวิจัย ติดตามและประเมินผล

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

นางสาวณิชา มั่นนุช
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการก�ำหนดนโยบายและแผนพัฒนา
วิชาชีพ การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนงานโครงการ
ของคุรสุ ภา การจัดท�ำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เกีย่ วกับนโยบาย
หรือปัญหาการพัฒนาวิชาชีพการประกอบวิชาชีพ หรือการออกกฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศต่างๆ การจัดตั้ง จัดสรร และบริหารงบประมาณ
วิจัย ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด�ำเนินงาน การควบคุมภายใน
การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอคณะกรรมการคุรสุ ภาเพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรี
งานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
นางธีรวัฒนา มีศิลป์

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักนโยบายและแผน
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งานเด่นในรอบปี ๒๕๕๘

กลุม่ นโยบายแผนงานและงบประมาณ

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘ ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน
ของคุรุสภา ประกอบด้วย (๑) ก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก�ำกับ ดูแล การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
(๒) ก�ำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ และ (๓) ประสาน
ส่งเสริมการศึกษาและการวิจยั เกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพ และ
มาตรา ๙ ได้กำ� หนดให้ครุ สุ ภามีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการด�ำเนินงาน
ของคุรุสภา ประกอบด้วย (๙) ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัย
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ (๑๐) เป็นตัวแทนผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย (๑๒) ให้ค�ำปรึกษา
หรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับนโยบายหรือปัญหา
การพัฒนาวิชาชีพ และ (๑๓) ให้ค�ำแนะน�ำหรือเสนอความเห็น
ต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือการออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ
ส�ำนักนโยบายและแผนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้ก�ำหนดไว้ดังกล่าวนั้น
ในรอบปี ๒๕๕๘ ผลงานส�ำคัญคือ ได้ด�ำเนินการดังนี้
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๑. การจัดท�ำยุทธศาสตร์การวิจัย การพัฒนาวิชาชีพและ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทัว่ ประเทศ

จัดท�ำยุทธศาสตร์การวิจัยการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) โดยที่ตระหนักว่า
คุรุสภาจ�ำเป็นต้องด�ำเนินงานบนฐานองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และ
นโยบายรัฐบาล ดังนี้
วิสยั ทัศน์การวิจยั คือ คุรสุ ภาส่งเสริมการวิจยั และใช้กระบวนการวิจยั
เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มมี าตรฐานและ
จรรยาบรรณในระดับสากล
เป้าประสงค์การวิจัย ประกอบด้วย
๑. คุรสุ ภามีการวิจยั และส่งเสริมการวิจยั เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทอย่างเป็นระบบและครบวงจร
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มมี าตรฐานและจรรยาบรรณในระดับสากล
ด้วยกระบวนการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๓. ผลการวิจัยและการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยของคุรุสภาได้รับ
การยอมรับ เชื่อถือ และน� ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษาอย่างกว้างขวางและบังเกิดประสิทธิผล
พันธกิจการวิจัย ประกอบด้วย
๑. วิจยั และส่งเสริมการวิจยั เพือ่ ก�ำหนด ก�ำกับ ดูแลมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วิจยั และส่งเสริมการวิจยั เพือ่ ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสากล
๓. วิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อส่งเสริมและควบคุมการประกอบ
วิชาชีพตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้
๔. วิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและ
การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ
๕. วิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง
และผดุงเกียรติวชิ าชีพและผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาบนพืน้ ฐานของ
การวิจัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. วิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ของคุรุสภาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วิจัยและส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาและระบบการผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยเพื่อส่งเสริม การก�ำกับ ควบคุมการประกอบ
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๓ วิจยั และส่งเสริม สนับสนุน
การวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๔ วิจยั เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน
การยกย่อง ผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการของคุรุสภา

๒. การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
สภาครูอาเซียน ครัง้ ที่ ๓๑

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้เป็น
เจ้าภาพจัดประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๑
ในโอกาสวันครูโลก และเพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงร่วมกับมูลนิธิ
รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธพี ระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ และ
การประชุมสภาครูอาเซียน ครัง้ ที่ ๓๑ โดยก�ำหนด
จัดระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ และก�ำหนด
ชื่องานว่า พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ครัง้ ที่ ๑ และการประชุมสภาครูอาเซียน
ครั้งที่ ๓๑ หัวข้อ “Creative and Productive
Role of Teachers For ASEAN Community”
ในโอกาสวันครูโลก ซึง่ มีผเู้ ข้าประชุมประกอบด้วย
ผู้แทนจากองค์กรในประเทศสมาชิกสภาครู
อาเซียน ๗ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม
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อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย และสาธารณรัฐ
เกาหลี ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกสมทบ โดยที่ประชุมสภาครูอาเซียน + ๑
ครั้งที่ ๓๑ ได้ลงนามมติร่วมกัน ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
เชื่อมั่นว่า : การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กนักเรียนทุกคน
ในโลก รัฐบาลต้องจัดบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั่วถึง
อย่างเท่าเทียมแก่เด็กทุกคน โดยไม่ค�ำนึงถึงเชื้อชาติ ความเชื่อ อุดมคติ
ทางการเมือง เพศสภาพ รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนัน้
ทุกประเทศควรต้องให้ความแน่ใจว่าได้เตรียมครูที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เรียน
ยอมรับร่วมกันว่า : ครูมีสิทธิในการที่จะได้รับการพัฒนาวิชาชีพ
ที่มีคุณภาพ รวมถึงการได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้ครูเหล่านั้นได้มีคุณภาพในการด�ำรงชีวิตที่ดี ส่งผล
ในทางปฏิบัติตามบทบาทของการเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และน�ำพา
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้
ให้ข้อสังเกตว่า : ในบริบทของภูมิภาคและโลกปัจจุบัน ไม่เพียงแต่
ความรู้และทักษะเท่านั้นที่ต้องมีความสามรถในการคิดวิเคราะห์และ
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ร่วมกันผลักดันให้ : องค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียนได้รว่ มกันกระตุน้
ผลักดันผู้มีอ�ำนาจในแต่ละระดับ ให้ความส�ำคัญและผนวกการศึกษา
ด้านคุณลักษณะและประชากรศึกษาไว้ในหลักสูตร เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
และการแบ่งปันความรู้ ในเรื่องที่เป็นความคิดสร้างสรรค์และการกระท�ำ
สิ่งที่เป็นประโยชน์ของผู้เรียน
ตระหนักร่วมกันว่า : ๑) การศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมให้บุคคล
ก้าวไปให้ทนั กับบริบทของการเปลีย่ นแปลง นอกจากนีย้ งั เป็นการสร้างเสริม
การพัฒนา ที่ยังคงเคารพและรักษาความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ๒) การศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสากล ย่อมส่งผลให้
ประชาชนได้ใช้ชวี ติ อาศัยอยูร่ ว่ มกันในสังคมได้อย่างเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน

กลุม่ วิเทศสัมพันธ์

๓) ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรสมาชิก
สภาครูอาเซียน และสมาชิกสมทบ (เกาหลีใต้)
ยืนอยู่บนฐานแห่งความเข้าใจ และความเคารพ
นับถือซึ่งกันและกัน และ ๔) ครูเป็นผู้ที่สามารถ
และควรต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน
ดังนัน้ ด้วยเหตุนี้ ทีป่ ระชุมฯ จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน
ให้พร้อมด้วยสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นต่อการเป็นพลเมือง
ของโลก ครูจำ� เป็นต้องเลือกใช้/ปรับปรุง วิธกี าร
การจัดการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์
๒. รัฐบาลจ�ำเป็นต้องสร้างและส่งเสริม
หลักสูตรการฝึกอบรมครูที่เน้นเรื่องความคิด
สร้างสรรค์ การน�ำพาสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียน การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
๓. ข้าราชการและผู้บริหารระดับสูง
ต้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ครู ในด้ า น
ของการบริหารจัดการในบริบทในโลกของ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน
และประเทศ
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๓. การจัดท�ำข้อเสนอสภาวิชาชีพครู

การจัดท�ำข้อเสนอสภาวิชาชีพครู “คุรุสภา” เนื่องในโอกาสวันครู
๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ให้การสนับสนุนและผลักดันจากรัฐบาล เพื่อเสนอ
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อการยกระดับวิชาชีพครู
ให้สูงขึ้นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. คืนความสุขให้นักเรียน ด้วยการ ๑) ก�ำหนดนโยบายห้ามมิให้
ครูทอดทิ้งงานสอนไปท�ำหน้าที่อื่นในระหว่างที่มีภาระงานสอน ๒) ให้มี
การตรากฎหมายก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของสือ่ ต�ำราเรียน สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ครุภณ
ั ฑ์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพอืน่ ทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียน
เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และ ๓) ก�ำหนดนโยบาย ให้มีหน่วยงานทาง
วิชาการหรือองค์กรอิสระท�ำหน้าที่ผลิตและพัฒนาสื่อ ต�ำราคุณภาพสูง
เพื่อให้ทัดเทียมกับสื่อ และต�ำราเรียนของประเทศชั้นน�ำ และให้นักเรียน
ทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
๒. คืนความสุขให้สังคม ด้วยการ ๑) ก�ำหนดนโยบายให้บรรจุ
นักศึกษาทุนครูมืออาชีพไปสอนยังโรงเรียนที่คุณภาพต�่ำ และเร่งพัฒนา
โรงเรียนทุกโรงให้มคี ณ
ุ ภาพทัดเทียมกัน ทัง้ ด้านคุณภาพครู คุณภาพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา คุณภาพของอาคารสถานที่ ๒) ก�ำหนดนโยบายเร่งด่วน

ให้มกี ารติดตัง้ อินเตอร์เน็ตสาธารณะความเร็วสูง
(High Speed Internet) ให้ ค รอบคลุ ม
ทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและคนไทย
ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงสารสนเทศเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา และ ๓) ก�ำหนดนโยบายการผลิตครู
ให้เป็นระบบปิด โดยผลิตให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
๓. คืนความสุขให้ครู ด้วยการ ๑) ก�ำหนด
นโยบายให้ครูเอกชนมีวิทยฐานะเช่นเดียวกับ
ครูสงั กัดอืน่ ๒) ก�ำหนดนโยบายให้ขา้ ราชการครู
และคณาจารย์เกษียณอายุราชการตามปีการศึกษา
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง
และ ๓) ก�ำหนดนโยบายให้ครูมีบัญชีเงินเดือน
ให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้ สูงเช่นเดียวกับ
บัญชีเงินเดือนของข้าราชการอัยการหรือตุลาการ

งานเด่นในอนาคต

ในการด�ำเนินงานภารกิจส�ำคัญๆ ต่อไป
ของส�ำนักนโยบายและแผน มีดังนี้

๑. การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การวิจยั

การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย
การพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อให้คุรุสภาด�ำเนินงาน
อยู่บนฐานองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย
และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาสามารถใช้งานวิจยั ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและแก้ปญั หาการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ และใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาวิชาชีพ เพื่อยกระดับวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง และเป็น
ทีย่ อมรับของสังคม และคุรสุ ภาสามารถด�ำเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่ได้อย่าง
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการศึกษา
ของประเทศ ผลการวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้ จะได้
น�ำไปใช้ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและระบบ
การผลิต การส่งเสริม ก�ำกับ ควบคุม การประกอบ
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การวิจัยและ
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ดังกล่าว ต้องใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน ได้แก่ สถาบันการผลิต
หน่วยงานผูใ้ ช้และหน่วยงานทีม่ หี น้าทีพ่ ฒ
ั นาผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนสังคมซึ่งจะต้องได้รับ
ผลกระทบต่อการก�ำหนดทิศทางของยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ได้รว่ มแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ จะท�ำให้แผนฉบับนี้มีความสมบูรณ์
และมีการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุตามภารกิจคุรสุ ภา สมดังเจตนารมณ์ของการก่อตัง้
ที่มุ่งก�ำกับดูแล “คุณภาพครู” ที่ต้องจัดการเรียน
การสอนหรือการเรียนรู้สู่ “คุณภาพเด็ก” หรือ
ผู้รับบริการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
เต็มใจร่วมมือ มีความเป็นไทยในความเป็นสากล
เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ

๓. การจัดท�ำร่างมาตรฐานวิชาชีพครูในอาเซียน

พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาการพัฒนาระบบ
การยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา และการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของคุรสุ ภา ส่งผลดีตอ่ วิชาชีพทางการศึกษา
สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นวิชาชีพชั้นสูงและ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริง

๒. การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ของคุรสุ ภา
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยส�ำนัก
นโยบายและแผนต้องเร่งด�ำเนินการจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ของคุรสุ ภา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
เนือ่ งจากแผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบนั จะสิน้ สุดลง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีเริม่ ต้นของการก้าวเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community - AC)
ส่ ง ผลให้ ป ระชากรในกลุ ่ ม อาเซี ย นต้ อ งเตรี ย ม
ความพร้อมกับการเปลีย่ นแปลงในทุกด้านไม่วา่ จะเป็น
ด้านแรงงาน การค้าและบริการ ไม่เว้นแม้แต่
ด้ า นการศึ ก ษา ซึ่ ง ครู ถื อ ว่ า เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ
ในการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพแก่ประชากรในอนาคต
ของประเทศอาเซียน การเป็นประชาคมอาเซียน
เป็นโอกาสที่ท�ำให้เกิดการรวมตัวกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาครูจึงมีความส�ำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้ครูเก่ง และครูดีไปพัฒนาผู้เรียน
คุ รุ ส ภาในฐานะองค์ ก รวิ ช าชี พ ซึ่ ง มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการก� ำ หนด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมถึงการสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ และเป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาของประเทศไทยเพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของคุรสุ ภา และช่วยผลักดัน
ให้มาตรฐานวิชาชีพครูทดั เทียมระดับสากล จึงได้พจิ ารณาด�ำเนินการจัดท�ำ
ร่างมาตรฐานวิชาชีพครูในอาเซียน เพือ่ ให้แต่ละประเทศได้มแี นวทางพัฒนา
ครูและวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานกลางเพื่อใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงร่วมกัน
โดยมาตรฐานดังกล่าวต้องค�ำนึงถึงบริบทความรู้ ความเหมือนและ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เพือ่ การเตรียมความพร้อม
ให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้ เช่นเดียวกันกับ
วิชาชีพอื่นหรืออาชีพอื่นที่ได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว
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ส�ำนักอ�ำนวยการ

นางสาวจุฑารัตน์ ประพฤทธิกุล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานกลาง

นางนิรมล นาฏกระสูตร

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง

นางสาวนิลวรรณ โรงแสง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มการคลัง

นางสาวละเมียด สิทธิกูล

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร ผู้อ�ำนวยการกลุ่มประสานงานและการประชุม

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

ส�ำนักอ�ำนวยการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ในส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการ งานประชุม
งานบริหารการเงิน การบริหารการบัญชี การบริหารงานการพัสดุ
อาคารสถานที่และยานพาหนะ การบริหารงานบุคคล การจัด
นางโสภิตา สุวรรณะ สวัสดิการพนักงานเจ้าหน้าที่ การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์
ของคุรุสภา การจัดท�ำวารสารของคุรุสภา การประสานงานคุรุสภา
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักอ�ำนวยการ ในส่วนภูมิภาค และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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งานเด่นในรอบปี ๒๕๕๘

๑. งานบริหารงานกลาง

ด�ำเนินการในฐานะเป็นหน่วยสนับสนุน
กิจการส�ำนักงานในด้านสารบรรณกลาง งานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ ตลอดจนเป็นฝ่าย
เลขานุการของผู้บริหารส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภา โดยการน�ำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยปฏิบตั งิ าน จนส่งผลให้การด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภามีคณุ ภาพและส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง

๒. การบริหารงานบุคคล

กลุม่ บริหารงานกลาง

ในรอบปีทผี่ า่ นมา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
มุ่งมั่นและส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
งานบุคคลให้สามารถปฏิบตั งิ านตามภารกิจของ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้อย่างมีคุณภาพ
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ เนื่องจาก
ปัจจุบันโลกเราได้ก้าวสู่ยุคแห่งสารสนเทศ
ผูบ้ ริหารองค์กรเริม่ ตระหนักและให้ความส�ำคัญ
กับการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้
ในองค์กรมากขึน้ จึงได้มกี ารพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการ
ทีร่ วบรวม จัดเก็บ บ�ำรุงรักษา และน�ำมาปรับแก้ไข
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบบสารสนเทศ
มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถน�ำข้อมูลไปใช้งาน
ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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อีกทั้งยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยการพัฒนา
สมรรถนะโดยการจั ด ส่ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
เข้ารับการอบรมให้ความรู้เฉพาะด้านกับหน่วยงาน
ภายนอก พร้อมทั้งได้จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายใน โดยเน้นเนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรและสามารถ
น�ำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่งานของคุรุสภาได้
นอกจากนี้ มีการด�ำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านเพือ่ เลือ่ นเงินเดือนและจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษประจ�ำปี และจัดท�ำเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุงาน เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญก�ำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๓. งานสวัสดิการ

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มุ่งเน้นการจัด
สวัสดิการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ นอกเหนือจาก กลุม่ บริหารงานบุคคล
สวัสดิการทีไ่ ด้รบั ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วหลายเรือ่ ง ทัง้ นี้
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีขวัญก�ำลังใจ มีความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน การจัดให้มีการคัดเลือกพนักงานดีเด่น การจัด
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง ดังจะเห็นได้จากการจัดสวัสดิการ ให้ มี เ ครื่ อ งหมายเชิ ด ชู เ กี ย รติ เข็ ม ทองค� ำ
กรณีสมรส ถึงแก่กรรม คลอดบุตร เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ประสบภัย สลักค�ำว่า “คุรุสภา ๒๕ ปี” และเงินรางวัล
ธรรมชาติ การประกันอุบตั เิ หตุ การจัดสวัสดิการเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย การจัดให้ ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านครบ ๒๕ ปี
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุงานมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของ การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
รัฐและเอกชนได้เป็นกรณีพิเศษ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี

กลุม่ การคลัง
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๔. งานบริหารการคลัง

การบริหารการคลัง ประกอบด้วย งานการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ได้นำ� ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเข้ามาปฏิบตั งิ าน
อย่างเชือ่ มโยงกันทัง้ ๓ ระบบ มีระบบการปฏิบตั งิ าน
ที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา สะดวก รวดเร็ว
ถูกต้อง โดยถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ค�ำสัง่ และมติของคณะกรรมการคุรสุ ภาอย่างเคร่งครัด
โปร่งใส ปราศจากปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน

๕. การประชาสัมพันธ์งานคุรสุ ภาสมัยใหม่

ปัจจุบัน เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และ
เทคโนโลยีดา้ นการสือ่ สารได้พฒ
ั นาอย่างไม่หยุดยัง้
คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มี ส มาชิ ก ประกอบด้ ว ยผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษาซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงจ�ำเป็น
ต้องตระหนักและก้าวทันต่อเทคโนโลยี
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงมุ่งมั่นพัฒนา
งานด้านการสื่อสาร โดยตระหนักว่าผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพที่คุรุสภา
คัดสรรมา เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน
ด้วยการพัฒนา ดังนี้

กลุม่ สือ่ สารองค์กร
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๕.๑ การเพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้สมาชิกสามารถเลือกเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสาร ได้ตามความต้องการของตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือ
แอปพลิเคชั่น ฯลฯ
๕.๒ การประสานความร่วมมือเพือ่ สร้าง
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ทั้งกับสื่อมวลชน
ภาครัฐ และภาคเอกชน เพือ่ ให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารกระจายเป็นวงกว้าง และไม่จ�ำกัด
เฉพาะกลุ่ม
๕.๓ การพัฒนางานประชาสัมพันธ์
ให้ทันต่อยุคดิจิตอล ด้วยการเพิ่มช่องทาง
การสื่อสาร ทั้งทางแอปพลิเคชั่น “PuenKru”
การจัดท�ำสติก๊ เกอร์ไลน์ เฟซบุก๊ แฟนเพจ “วันครู”
การถ่ายทอดสดกิจกรรมของคุรุสภาผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
๕.๔ การยกระดับงานบริการสมาชิก
คุรุสภา มีการส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิก
และประชาชนที่ใช้บริการ เพื่อน�ำมาปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการบริการ รวมทั้งมีระบบ
การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นและแก้ ไขปั ญ หา
ความเดือดร้อนของสมาชิก
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๖. การจัดท�ำวารสารวิทยาจารย์

กลุม่ ประสานงานและการประชุม

วารสารวิทยาจารย์ (Journal of Teachers’
Professional Development) เป็นวารสาร
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูของคุรุสภา ที่อยู่คู่กับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษามาเป็นระยะเวลา
อั น ยาวนานถึ ง ๑๑๕ ปี โดยเริ่ ม จั ด พิ ม พ์
ครั้งแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓
คุรุสภาได้พัฒนาวารสารวิทยาจารย์มายาวนาน
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
วารสารวิทยาจารย์จดั ท�ำขึน้ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ด�ำรงไว้ซงึ่ เจตนารมณ์ในการเผยแพร่วารสาร
ทางวิชาการที่เป็นอนุสรณ์คงอยู่คู่กับวิชาชีพ
ทางการศึกษา ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้
ทางวิชาการ วิชาชีพ ที่ทรงคุณค่า ให้เป็นเวที
การน�ำเสนอผลงานทางวิชาการเพือ่ พัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษา มีนักวิชาการ นักคิด นักเขียน
และนักวิจารณ์ ส่งบทความมาลงตีพมิ พ์กว้างขวาง
และเป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบนั วารสารวิทยาจารย์เผยแพร่
เดือนละ ๑ ฉบับ โดยรับสมัครสมาชิกรายปี
ในราคา ๕๐๐ บาท รับวารสารวิทยาจารย์
๑๒ เล่ม เนือ้ หาภายในเล่มประกอบด้วย
บทความทางวิชาการ วิชาชีพทางการศึกษา
และข่าวสารในแวดวงการศึกษา รวมถึง
สาระความรูด้ า้ นการเรียนการสอน อีกทัง้
ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา และนิสิต นักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่
ผลงานวิจยั ทางด้านการศึกษาและผลงาน
ทางวิชาการ จะเห็นได้วา่ วารสารวิทยาจารย์
เป็นเวทีคุณภาพในการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการสู่สาธารณชน
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ส�ำนักอ�ำนวยการ

๗. งานการประชุม

การด�ำเนินงานของคุรสุ ภา ตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๖ จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการ
ของคุรสุ ภา ซึง่ กลุม่ ประสานงานและการประชุม
ได้รบั มอบหมายหน้าทีใ่ นการด�ำเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการคุรสุ ภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
และผูบ้ ริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา รวมทัง้
การด�ำเนินการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ คณะกรรมการของ
คุรุสภา อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
ในส่วนราชการ
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งานเด่นในอนาคต

๑. งานบริหารงานบุคคล

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด�ำเนินการสรรหาที่ปรึกษาส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
มาช่วยให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาในกิจการของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ด�ำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
กลุ่มวิชาการและกลุ่มปฏิบัติการ และสอบบรรจุในอัตราว่างให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรงตาม
มาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง เพื่อให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน และด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
อีกทั้ง เสริมสร้างขวัญก�ำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และจัดประชุมสัมมนาพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการด�ำเนินการส�ำรวจค่าจ้าง
และผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับน�ำมาวิเคราะห์การจ่าย
ค่าตอบแทนและสามารถก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาให้เหมาะสมต่อไป และยังคงสามารถที่จะดึงดูดและ
รักษาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗๑ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๒. การรับผิดชอบต่อสังคม
จุดบริการงานคุรสุ ภา ภาคเหนือ

จุดบริการงานคุรสุ ภา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จุดบริการงานคุรสุ ภา ภาคกลาง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภาให้ความส�ำคัญและมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความส�ำคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ โดยริเริ่มโครงการ
รับผิดชอบต่อสังคม จัดท�ำโครงการเพื่อพัฒนา
และมอบโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่อยู่
ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสได้รับสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยและเท่าเทียม

๓. จุดบริการงานคุรสุ ภา

ด้วยคุรุสภาได้กระจายการให้บริการงาน
ตามภารกิ จ ของคุ รุ ส ภาไปยั ง ส่ ว นภู มิ ภ าค
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้บริการซึง่ กระจาย
อยูท่ วั่ ประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้กำ� หนดเป็นจุดบริการงานคุรสุ ภา จ�ำนวน ๑๘๕ จุด
ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จ�ำนวน ๑๘๓ เขต มัธยมศึกษา เขต ๑ และ
เขต ๒ กลุ่มประสานงานและการประชุมได้รับ
มอบหมายหน้าทีใ่ นการด�ำเนินงานเสนอแผนงาน
แนวทาง และพัฒนาการกระจายบริการงาน
คุรสุ ภา ประสาน ส่งเสริม ติดตามและรายงานผล
การกระจายบริการงานคุรุสภาในส่วนภูมิภาค
การจั ด ส่ ง เงิ น สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน
ตามภารกิจของคุรสุ ภาไปยังจุดบริการ ประสาน
การด�ำเนินงานระหว่างจุดบริการกับส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ในเรื่องงานตามภารกิจ
และงานบริหารทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้จุดบริการ
งานคุรสุ ภาสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผูร้ บั บริการได้รบั ความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อ
งานของคุรุสภา

จุดบริการงานคุรสุ ภา ภาคใต้
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางราณี จีนสุทธิ์

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(รักษาการ)

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

นายเทพฤทธิ์ ไชยแสน
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ

มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการเสนอนโยบาย วางแผน
ก�ำกับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารพัฒนา ระบบงานคอมพิวเตอร์ เพือ่ การบริหารระบบ
คลังข้อมูล และสถิติ การบริหารจัดการฐานข้อมูล ควบคุม ก�ำกับ ดูแล
บ�ำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริหารจัดการเว็บไซต์ครุ สุ ภา ศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารระบบตอบรับอัตโนมัติ (Call Center) บริการข้อมูลและ
สารสนเทศของคุรสุ ภา และงานอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์

ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผลงานเด่นในรอบปี ๒๕๕๘

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้น�ำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในการด�ำเนินงานทั้งกระบวนการงานหลักและ
กระบวนการงานสนับสนุน ตัง้ แต่การรับรองความรู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ การออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ การพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพ การยกย่อง
ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพ การควบคุมดูแล
การประพฤติปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นงานที่ต้องให้
บริการหรือด�ำเนินการให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจ รวมทั้ง
การบริหารจัดการงานสนับสนุนภายในส�ำนักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นกรอบทิศทางในการด�ำเนินงาน ขณะนี้อยู่ในช่วงการด�ำเนินงาน
ตามแผนแม่บทฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) โดยแผนแม่บทดังกล่าว
ได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ “คุรสุ ภาเป็นองค์กรทันสมัยทีใ่ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบตั งิ านทัง้ ระบบและเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในอาเซียน” และก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ใน ๔ ข้อ ได้แก่
๑) พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของคุรุสภา
๒) พัฒนาบุคลากรและสมาชิกของคุรุสภาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทักษะด้าน ICT
๓) พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
๔) อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาผ่านระบบ ICT โดยเป้าประสงค์เพื่อการบูรณาการข้อมูล
ด้านการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อการให้บริการและการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารเพือ่ การบริหารจัดการและการบริการข้อมูลการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา จากงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงได้ด�ำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ให้รองรับการบริการ
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ข้อมูลการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการเชือ่ มโยงบูรณาการข้อมูล
กับส่วนงาน/กลุม่ งาน/และหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมุง่ เน้นการให้
บริการผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนในเรือ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. จัดจ้างดูแลบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง และมีประสิทธิภาพ
๒. ส�ำรวจ สรุปผลการทบทวน และวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ (TEPIS) ซึง่ เป็นระบบฐานข้อมูลทีร่ องรับกระบวนการ
งานหลัก (Business Process) ของคุรสุ ภาทีใ่ ช้เป็นฐานข้อมูลส�ำหรับจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลเทียบโอน/ทดสอบ/อบรม
ความรูต้ ามมาตรฐานวิชาชีพ การขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การขอขึน้ ทะเบียนใบอนุญาตผ่านสถาบันผลิตครู (KSP BUNDIT) การต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผ่านสถานศึกษา (KSP RENEW) การขอใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน การขอใบแทน
ใบอนุญาต การอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว การยกย่อง
เชิดชูเกียรติ การพัฒนาวิชาชีพ จรรยาบรรณของวิชาชีพ และข้อมูล
การช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพจากทุกข้อมูลมารวมไว้ใน
แหล่งเดียวกัน เพือ่ ให้เกิดความสะดวก ทีง่ า่ ยต่อการค้นหาข้อมูล และให้บริการข้อมูล
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Clearing) และแก้ไขข้อมูล
ในระบบ จ�ำนวน ๘ รายการ ได้แก่ ข้อมูลอ�ำเภอ จังหวัด วัน/เดือน/ปีเกิด
รายชือ่ สถาบันการศึกษา วุฒกิ ารศึกษา สังกัดหน่วยงาน/สถานศึกษา และ
ข้อมูลวิชาเอก
๔. ปรับปรุงระบบตรวจสอบสถานะการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ของผู้ประกอบวิชาชีพบนเว็บไซต์ของคุรุสภา ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย
เข้าถึงด้วยความสะดวก รวดเร็ว
๕. ปรับปรุงการท�ำงานของระบบเว็บไซต์และสารสนเทศทีใ่ ห้บริการ
ของคุรสุ ภาให้มคี วามทันสมัยอย่างสม�ำ่ เสมอ

กลุม่ ข้อมูลและสารสนเทศ
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๖. ให้บริการประมวลผลข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นสารสนเทศส�ำหรับกลุ่มงาน/
ส่วนงานและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
น� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การปฏิ บั ติ ง านและ
การตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
๗. จัดท�ำโปรแกรมอ่านข้อมูลบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ส�ำ หรับ ใช้ใ นงานขอขึ้น ทะเบีย นใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และขอใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน ช่วยให้ขอ้ มูล
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความ
ถูกต้องและน่าเชือ่ ถือ
๘. ประสานการขอเชื่อมโยงบูรณาการ
ระบบฐานข้อมูลประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ของส�ำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
ผ่านระบบ Web Service
๙. จัดท�ำระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล
(Services) เพือ่ รองรับการอ่านข้อมูลประชาชน
(Read Only) จากระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส�ำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง โดยใช้
เลขประจ�ำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เป็นดรรชนี
ในการจัดเก็บข้อมูล
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๑๐. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการให้บริการผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ในระบ บ สารสนเท ศผู ้ ป ระกอบ วิ ช าชี พ
ทางการศึกษา (TEPIS) ได้แก่ ระบบเทียบโอนความรู้
ระบบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ระบบต่ออายุใบอนุญาต ระบบใบแทนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ระบบใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน
ระบบขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
เป็นการชัว่ คราว ให้รองรับการใช้บตั รประจ�ำตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
การเชือ่ มโยงและบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ โดยทีผ่ มู้ าติดต่อขอรับบริการ
ใช้บตั รประจ�ำตัวประชาชนเพียงใบเดียว ทดแทน
เอกสารหลักฐาน เช่น ส�ำเนาทะเบียนบ้าน และ
ส�ำเนาบัตรประชาชน ผ่านระบบ Web Service
ของส�ำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง

งานเด่นในอนาคต

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะมุ่งพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารรองรับ
การให้บริการผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
การบริหารจัดงานของคุรสุ ภา มุง่ เน้นความเป็น
องค์กรดิจทิ ลั โดยการพัฒนา เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการบริการ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชน
เป็นส�ำคัญ ในรูปแบบดิจทิ ลั ดังนี้
๑. พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
(e-Services) เพื่อให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาสามารถท�ำธุรกรรมกับส�ำนักงาน

กลุม่ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เลขาธิการคุรุสภาได้จากทุกสถานที่ ทุกเวลา จากอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือ
พกพา โดยไม่ตอ้ งเดินทางมาใช้บริการ ณ จุดบริการของคุรสุ ภาอีกต่อไป
๒. วางระบบการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไปยัง
จุดบริการงานคุรสุ ภาในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ๑๘๕ เขต
๓. วางระบบบริการงานของคุรุสภาไปยังหน่วยงาน/สถานศึกษา
เพื่อช่วยให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการปฏิบัติงานกับคุรุสภา
ได้ดว้ ยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๔. จัดท�ำระบบ MIS เพือ่ การน�ำเสนอ ออกรายงาน และเผยแพร่สถิติ
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีผ่ ใู้ ช้นำ� ไปใช้ประโยชน์ เพือ่ การปฏิบตั งิ าน
และตัดสินใจในเชิงนโยบายได้
๕. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นข้อมูลด้วยรูปแบบ
Web Service เพือ่ การบูรณาการแลกเปลีย่ นข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงาน
ภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องให้มปี ระสิทธิภาพรองรับการลดเอกสารให้มากยิง่ ขึน้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
การตรวจสอบการเงิน การบัญชี การสอบทาน
การควบคุมภายใน การรายงานผลการตรวจสอบ
การประเมินและให้ความเชือ่ มัน่ ต่อระบบการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมและการก�ำกับดูแลเพื่อเพิ่ม
คุณค่าและปรับปรุงการด�ำเนินงาน การประเมิน
ความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายใน และ
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
นายถาวร อินทิสา

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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งานเด่นในรอบปี ๒๕๕๘

การตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมให้ความเชือ่ มัน่ และการให้คำ� ปรึกษาอย่างเทีย่ งธรรม
และเป็นอิสระ ซึง่ จัดให้มขี นึ้ เพือ่ เพิม่ คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านขององค์กรให้ดขี นึ้
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุถงึ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ดว้ ย
การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมและ
การดูแลอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การตรวจสอบภายในจึงเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส�ำคัญ
ของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิข์ องการด�ำเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน
ขององค์กร ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้งานตรวจสอบภายในประสบความส�ำเร็จ คือผูบ้ ริหารสามารถ
น�ำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้
เกิดมูลค่าเพิม่ และความส�ำเร็จแก่องค์กร
ในรอบปีงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รายงานผลการตรวจสอบ
รวม ๕ เรือ่ ง
๑. รายงานผลการตรวจสอบภายในส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา ประจ� ำ ปี
งบประมาณ ๒๕๕๗
๒. รายงานผลการตรวจสอบเงินสวัสดิการส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจ�ำปี
งบประมาณ ๒๕๕๗
๓. รายงานผลการตรวจสอบเงินเหลือจ่ายและเงินสะสมของส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภา ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๔. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านด้านการเงิน การบัญชี ตามระบบ GF MIS
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา รอบไตรมาส ๑ - ๓ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๕. รายงานผลการตรวจสอบเงินสวัสดิการส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา รอบไตรมาส
๑ - ๒ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
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กลุม่ พัฒนาระบบงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการพัฒนาการบริหาร
ส�ำนักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยมีหน้าที่
เสนอแนะและให้คำ� ปรึกษาแก่เลขาธิการคุรสุ ภาเกีย่ วกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบงานและโครงสร้างของส�ำนักงาน ติดตามประเมินผล
และจัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานภายในส�ำนักงาน
การจัดให้มผี ปู้ ระเมินอิสระภายนอกประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี
ของคุรุสภา การพัฒนาระบบงานร่วมกับส่วนงานภายในส�ำนักงาน
และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
นางกรรณิการ์ เฑียรบุญเลิศรัตน์
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบงาน
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ผลงานเด่นในรอบปี ๒๕๕๘

การพัฒนาระบบบริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาเป็น
องค์กรประสิทธิภาพ

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ได้กำ� หนดจัดให้มกี ารประชุมให้ความรู้
และกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในเรือ่ งต่างๆ รวมทัง้ การถอดบทเรียน
จากการท�ำงานและประสบการณ์ของผูจ้ ะเกษียณอายุงาน ซึง่ มีความรู้
ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในการท�ำงานกับคุรสุ ภามายาวนาน
ตลอดจนการให้ความรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งเป็นนโยบาย
ส�ำคัญในการบริหารงานของรัฐบาล โดยได้จัดการประชุมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ จ�ำนวน ๓ เรือ่ ง ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จ�ำนวน ๑๐๐ - ๑๕๐ คน ดังนี้
๑. เรื่อง “การจัดการความรู้ : จากหลักการสู่การปฏิบัติ”
(KM : From Principle to Practice) โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด
ผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
๒. เรือ่ ง “การสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ” โดยนางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิชาการยุติธรรม
ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๓. เรื่อง “ถอดเกร็ดความรู้ผู้เกษียณอายุงาน” โดยนางสาวรจนา
วงศ์ข้าหลวง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งานเด่นในอนาคต

๑. การพัฒนาระบบบริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาเป็นองค์กร
ประสิทธิภาพ สืบเนือ่ งต่อจากการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมุง่ พัฒนา
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เรียนรู้พัฒนา
การจัดการความรู้ในงานที่ปฏิบัติในระดับส่วนงาน และระดับบุคคล
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานมีคณ
ุ ภาพประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยมีผบู้ ริหารเป็นผูน้ ำ�
สู่การปฏิบัติ และมีพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมมือกันพัฒนาส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพนักงานเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

๒. การด�ำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี โดยมีแบบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานโดยใช้ผลงาน
เชิงประจักษ์ เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
ทีส่ ามารถตรวจสอบได้จริง เพือ่ เป็นการยกระดับ
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส�ำนึก เพื่อเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม การจัดท�ำแผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน การจัด
การอบรม ให้ความรู้ในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน และการปรับปรุงประมวลจริยธรรม
ของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คุรุสภาประจ�ำปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ได้กำ� หนดให้มตี วั ชีว้ ดั การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคุรุสภา ใน ๔ มิติ โดยเน้นการวัดที่ผลลัพธ์
และคุ ณ ภาพมากขึ้ น รวมทั้ ง ก� ำ หนดให้ มี
การจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั งิ านในระดับส�ำนัก
และระดับกลุ่ม
๔. การเข้าร่วมประชุมผูบ้ ริหารหน่วยงาน
ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร
ของหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารหรือผู้แทนของ
แต่ละหน่วยงานร่วมด�ำเนินการในคณะท�ำงาน
ต่างๆ เพื่อด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ จ�ำนวน ๔ คณะ คือ
คณะท�ำงานอภิบาลและบริหารองค์กร คณะท�ำงาน
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ คณะท�ำงานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และคณะท�ำงานการจัดการ
ความรู้และประชุมวิชาการ
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
		
ดร.ส�ำเริง กุจิรพันธ์
ดร.ดิเรก พรสีมา
นายไพบูลย์ เสียงก้อง

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่ง
เลขาธิการคุรุสภา
รองเลขาธิการคุรุสภา
ที่ปรึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
ที่ปรึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด้านพัฒนาวิชาชีพ

อ�ำนวยการผลิต
คณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๗๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางโสภิตา สุวรรณะ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ

กองบรรณาธิการ
นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง
นางสาวจิรภฎา มนชะอุ่ม
นางสาวภัทราวรรณ แก้วมะยม
นางสาววินีตา รังสิวรารักษ์
นางสาววรวรรณ พรพิพัฒน์
นางสาวธัญรัตน์ ศิริเมฆา
นายณรงค์ ศิริพรชัยกุล
นางสาวเจนจิรา ช่วยนา

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
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เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
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ผู้ประสานงาน
นางสาวจิรภฎา มนชะอุ่ม
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