๗๒ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2

๗๒ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ปวงข้าพระพุทธเจ้า

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการคุรุสภา ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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...ความเป็นครูแท้ ที่มีอยู่ในกายในใจของท่านทุกคน
หวังว่าทุกท่านจะพอใจยินดีในความเป็นครูของท่าน
และช่วยกันบ�ำเพ็ญความดีของครูแท้ต่อไป
ให้ครูรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษาสถาบัน
อันทรงเกียรติของครูตามแบบฉบับของไทยไว้
ให้คงคุณค่าอยู่ในบ้านเมืองไทยตลอดไป...

พระราชด�ำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจ�ำปี ๒๕๕๘
เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ผู้ก่อตั้งคุรุสภา

นายทวี บุณยเกตุ
อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา
เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๗๒ ปี
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันสถาปนา
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ ๗๒ ปี ผมขอขอบคุณ
และชืน่ ชม ผูบ้ ริหารและพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภา องค์กรวิชาชีพ สมาคม/ชมรม/เครือข่าย และผูป้ ระกอบ
วิชาชีพครูทกุ ท่าน ทีไ่ ด้ผนึกก�ำลังขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษา
เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ น�ำไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตลอดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
คุ รุ ส ภาในฐานะสภาวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา นับเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท�ำหน้าทีย่ กระดับมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ ผู ้ ป ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษามีความรู้ สมรรถนะ และจรรยาบรรณ
อย่ า งสู ง ตามความต้ อ งการ ความคาดหวั ง และได้ รั บ
การยอมรับของสังคมและประเทศชาติ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นา
ขี ด ความสามารถเต็ ม ตามศั ก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล
และมีทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑ เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
บทบาทหน้าทีข่ องครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงมี
ความส�ำคัญยิ่ง เพราะผลของการศึกษาอบรม ในวันนี้จะเป็น
เครื่องก�ำหนดอนาคตของชาติในวันหน้า รัฐบาล กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร ได้ น ้ อ มน� ำ และสื บ สานพระราชปณิ ธ านด้ า น
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รวมทัง้ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ซึ่ ง มี ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการศึ ก ษาที่ จ ะด� ำ เนิ น การ ๖ ด้ า น
มาขับเคลือ่ นงาน ด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายใต้วสิ ยั ทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคนไทยและประเทศไทยอย่างยั่งยืน
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขออวยพรให้ทกุ ท่านจงมี
แต่ความสุข ความเจริญ เพือ่ เป็นพลังส�ำคัญในการพัฒนากิจการ
คุรุสภาและร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืนต่อไป

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา
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สารเลขาธิการคุรุสภา

เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๗๒ ปี
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันสถาปนา
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ ๗๒ ปี ในรอบปี ๒๕๕๙
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ ๗๑ คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
การด�ำเนินงาน ได้ด�ำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจของคุ รุสภา
อย่ า งเต็ ม ก� ำ ลั ง ความสามารถ มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานที่ ส� ำ คั ญ
หลายประการ รวมทัง้ การปฏิรปู คุรสุ ภา เพือ่ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับ
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพการศึกษาไทย
ปี ๒๕๖๐ ซึง่ เป็นปีที่ ๗๒ ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
นับเป็นปีที่ ๑ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน ผมในฐานะเลขาธิการ
คุรุส ภา มีความมุ่งมั่นเร่งพัฒนางานตามภารกิจของคุรุสภา
โดยได้นอ้ มน�ำพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช “พระผูท้ รงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
มาเป็ น แนวทางในการท� ำ งานด้ ว ยหลั ก การที่ ว ่ า “คุ รุ ส ภา
มุ่งยกระดับคุณภาพครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย” ทั้งนี้เพื่อให้
คุรุสภาเป็นสภาวิชาชีพที่เข้มแข็งและทันสมัย สร้างการยอมรับ
และสามารถยกระดับคุณภาพของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมี
เป้าหมายในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ “คุรุสภาเป็นสภาวิชาชีพ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีไ่ ด้รบั การยอมรับทัง้ ในประเทศ
และในกลุม่ ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๖๔” ทัง้ นีจ้ ะพัฒนา
บุ ค ลากรของส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาให้ มี ส มรรถนะ
ที่ตอบสนองภารกิจ และสอดคล้องกับยุคของการศึกษา ๔.๐
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และศักยภาพของทุกคน
ในโอกาสส� ำ คั ญ นี้ ผมขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ มุ ่ ง มั่ น
เสียสละและพัฒนางานคุรุสภา ให้เจริญก้าวหน้าตามล�ำดับเพื่อ
การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ประการหนึง่ ของการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษา ขอจงประสบ
แต่ความสุขความเจริญ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติให้
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

(ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์)
เลขาธิการคุรุสภา

8

๗๒ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภา มุ่งยกระดับคุณภาพครู
สู่คุณภาพการศึกษาไทย

วิสัยทัศน์

คุรุสภาเป็นสภาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ทีไ่ ด้รบั การยอมรับทัง้ ในประเทศ
และในกลุ่มประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๖๔

KSP

ค่านิยม

เรียนรู้ ในงาน
บริการด้วยใจ
ก้าวไปอย่างมีส่วนร่วม

K : Knowledge – Based Organization
S : Service Mind
P : Participation
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ค�ำน�ำ
คุรุสภาในฐานะสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ท�ำหน้าที่ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ความรู้ สมรรถนะ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ และมีทกั ษะการเรียนรูใ้ นทศวรรษที่ ๒๑ ถือเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้ “มัน่ คง มัง่ คัง่
และยัง่ ยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งจะน�ำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
เนื่องในโอกาสวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ ๗๒ ปี นับเป็น
ปีที่ ๑ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน อีกทั้งเป็นปีที่ ๑ ในการด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ผู้บริหารของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีความมุ่งมั่นด�ำเนินงาน
ภายใต้นโยบายที่ว่า “คุรุสภา มุ่งยกระดับคุณภาพครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
ในวาระครบรอบ ๗๒ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ได้จดั ท�ำหนังสือเล่มนีข้ นึ้ เพือ่ รวบรวมเรือ่ งราว ประวัตคิ วามเป็นมา
ของคุรุสภาและส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อ�ำนาจหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การด�ำเนินงาน และความก้าวหน้าของ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๒ มีนาคม ๒๕๖๐
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สารบัญ
หน้า
สารประธานกรรมการคุรุสภา
สารเลขาธิการคุรุสภา
วิสัยทัศน์ ค่านิยม
ค�ำน�ำ
ล�ำดับเหตุการณ์ส�ำคัญของคุรุสภา
ประวัติคุรุสภา
สัญลักษณ์ของคุรุสภา
บูรพาจารย์ผู้สร้างคุณูปการต่อคุรุสภา
ล�ำดับเหตุการณ์ส�ำคัญของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประวัติส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
หน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ท�ำเนียบเลขาธิการคุรุสภา
ท�ำเนียบรองเลขาธิการคุรุสภา
โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ท�ำเนียบผู้บริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นโยบายเลขาธิการคุรุสภา
ทิศทางการด�ำเนินงานของคุรุสภาในอนาคตโดยเลขาธิการคุรุสภา
ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ
ส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
ส�ำนักนโยบายและแผน
ส�ำนักอ�ำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบงาน

๗
๘
๙
๑๐
๑๒
๑๖
๑๘
๒๐
๒๒
๒๖
๒๗
๒๘
๓๐
๓๓
๓๔
๓๖
๓๗
๔๐
๔๖
๕๑
๕๕
๖๑
๖๕
๗๒
๗๖
๗๘
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ล�ำดับเหตุการณ์ส�ำคัญของคุรุสภา
ก�ำเนิด “วิทยาทานสถาน”
โดยเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)
มีการก่อตั้ง “วิทยาทานสถาน” โดยเจ้าพระยา
ภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เสนาบดีคนแรก ตั้งอยู่ที่สี่กั๊ก
พระยาศรี ใกล้หา้ งแอลยีรกิ นั ดี เปิดเป็นห้องสมุดและสโมสร
ส�ำหรับประชน โดยมีทงั้ หนังสือไทยและต่างประเทศ อีกทัง้
จัดให้มีการชุมนุมเชื้อเชิญผู้มีความรู้มาบรรยายเรื่องต่างๆ
ให้แก่ครู ต่อมาได้ย้ายไปตั้งที่โรงเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียน
สายสวลีสัณฐานคาร

พ.ศ. ๒๔๓๔

จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ของครู
“วิทยาจารย์” เล่มแรก
มีการจัดตั้งสภาส�ำหรับอบรมและประชุมครูขึ้นที่
วัดใหม่วินัยช�ำนาญ แขวงบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ใช้ชื่อว่า
“สภาไทยาจารย์” เปิดท�ำการสอนครูทกุ วันพระ อันเป็นวันหยุด
ราชการ และก่อเกิดหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์เล่มแรก ซึ่งเป็น
หนังสือพิมพ์ของครู เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นเวที
ในการแสดงออกทางวิชาการในหมู่อาจารย์และผู้ที่เตรียมตัว
ที่ จ ะเป็ น ครู แ ละอาจารย์ ใ นอนาคต เพื่ อ จะได้ ท ราบข่ า ว
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา วิทยาการใหม่ๆ กฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรรพวิชา
ทั้งมวลที่สมควรจะได้เผยแพร่ให้ได้ทราบกันอย่างทั่วถึง

พ.ศ. ๒๔๔๓
พ.ศ. ๒๔๓๘

มกราคม ๒๔๔๗

ได้รับมอบกรรมสิทธิ์
“หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์”
จากกรมศึกษาธิการ

มีการเปิดอบรมครูครั้งแรกที่
“วิทยาทานสถาน”
มีการจัดอบรมครู เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ
ให้แก่ครู มีการควบคุมและรักษามาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพครูของไทย โดยผู้อบรมครูคนแรก คือ เจ้าพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี (นายสนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
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เดิ ม เป็ น ของโรงเรี ย นฝึ ก หั ด อาจารย์
ได้รบั มอบกรรมสิทธิจ์ ากกรมศึกษาธิการ มาตัง้ แต่
เดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๔๗ ผู้ใดที่เข้าเป็นสมาชิก
ของสมาคม ทางสมาคมจะส่งหนังสือวิทยาจารย์
เป็นการให้เปล่าด้วย

๗๒ ปี
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระมหากรุณาธิคุณทรงรับ
“สามัคยาจารย์สมาคม”
เข้าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่ อครั้ ง ด�ำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จ พระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร และ
เสด็จพระราชด�ำเนินมาประทับทอดพระเนตรละครและ
ทรงฟังปาฐกถาพิเศษที่สามัคยาจารย์สมาคมหลายครั้ง
ต่อมาเมื่อได้ตั้งคุรุสภาขึ้น จึงรวมกิจการและทรัพย์สิน
ของสามัคยาจารย์สมาคมเป็นของคุรุสภา และได้มีการ
ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ค ยาจารย์ ส มาคมเป็ น ครั้ ง สุ ด ท้ า ย
เมือ่ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ สามัคยาจารย์
สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์จึงสิ้นสภาพในวันนั้น

ก�ำเนิด
“ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา”
คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภา ได้ประชุมและมีมติ
แต่งตัง้ ข้าราชการประจ�ำของกระทรวงศึกษาธิการ มารักษาการ
ในต�ำแหน่งเลขาธิการ และหัวหน้าแผนกต่างๆ ชุดแรก จ�ำนวน
๙ คน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม
๒๔๘๘  มีพระยาจินดารักษ์ (อธิบดีกรมพลศึกษา) รักษาการ
ในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา จึงถือเอาวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๘๘
เป็นวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

พ.ศ. ๒๔๔๘
๑๖ มกราคม ๒๔๘๘

ประกาศใช้ พระราชบัญญัติครู
พุทธศักราช ๒๔๘๘ ให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ
เรียกว่า “คุรุสภา”
คุ รุ ส ภาเป็ น สภาในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ ๑๖ มกราคม
๒๔๘๘ ก�ำหนดให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกของคุรุสภา หน้าที่ของคุรุสภา
มุง่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ดิมของสามัคยาจารย์สมาคม ในเรือ่ งของสมาคมวิชาชีพ
ในขณะเดียวกันก็ทำ� หน้าทีใ่ ห้ความเห็นเรือ่ งนโยบายการศึกษา และการ
วิชาการศึกษาทัว่ ไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาบรรณและวินยั
ของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู และครอบครัวครู
ให้ได้รบั ความช่วยเหลือตามควร ส่งเสริมความรูแ้ ละความสามัคคีของครู
และที่ส�ำคัญก็คือท�ำหน้าที่แทน ก.พ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลครู

๒ มีนาคม ๒๔๘๘
พ.ศ. ๒๕๐๐

จัดงานวันครูครั้งแรก
วั น ครู ไ ด้ จั ด ให้ มี ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในปี
พ.ศ. ๒๕๐๐ หลังจากพระราชบัญญัตคิ รูประกาศใช้มา
๑๒ ปี สถานทีจ่ ดั งานวันครูครัง้ แรกของจังหวัดพระนคร
และธนบุรี คือ กรีฑาสถานแห่งชาติ จุดเริม่ ต้นของการ
มีวันครู มาจากการปรารภและการเรียกร้องของครู
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้วันที่ ๑๖ มกราคม
ของทุกปีเป็นวันครู และสัง่ การให้กระทรวงศึกษาธิการ
สั่งการให้เด็กและครูหยุดในวันดังกล่าวได้
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พิธีวางศิลาฤกษ์หอประชุมคุรุสภาโดยสมาชิกคุรุสภา
ได้ร่วมกันบริจาคเงินเดือนคนละหนึ่งวันจัดสร้าง
หอประชุ ม คุ รุ ส ภา เป็ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ น� ำ ความ
ภาคภูมิใจมาสู่บรรดาครูทั่วประเทศ ด้วยครูทุกคนได้ร่วมกัน
บริจาคเงินเดือนคนละ ๑ วัน ตามค�ำเชิญชวนของคุรุสภา
รวมกับเงินขององค์การค้าและเงินสมทบจากรัฐบาลเป็น
งบประมาณการก่อสร้างหอประชุมคุรุสภา สร้างเมื่อวันที่
๓ ตุลาคม ๒๕๐๐ ท�ำพิธเี ปิด เมือ่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๒

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๒
๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖

ถวายพระราชสมัญญา
“พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชสมบัติ
ยาวนาน ๗๐ ปี ด้วยทรงมีพระราชกรณียกิจทีเ่ ป็นประโยชน์แก่
วงการศึกษาเหลือคณานับ ทรงส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ รวมทั้งกองทุนที่ก่อประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน โดยเฉพาะหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ซึ่ ง เป็ น ทฤษฎี ที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง แก่ สั ง คมไทยและวงการศึ ก ษา
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา เมือ่ วันที่
๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑ ง วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

ถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครู
แห่งแผ่นดิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ติ์ พระบรมราชินนี าถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ประกาศใช้
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เนื่องด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพราะ
พ.ศ. ๒๕๔๖
จะช่วยพัฒนาชีวติ สังคม และประเทศชาติ พระองค์สนพระราชหฤทัย
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีการตราพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อปรับปรุง
คุรสุ ภาเดิมตามพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๕๘๘
เป็น ๒ องค์กร คือ ๑) สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียกชือ่ เหมือนเดิมว่า “คุรสุ ภา” มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล
อยูใ่ นก�ำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และ ๒) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “สกสค.” มีฐานะเป็น
นิติบุคคล อยู่ในก�ำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
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ในการศึกษาหาความรู้ โปรดการเป็น “ครู” มาแต่ทรงพระเยาว์ ทั้งยัง
ทรงเป็นครูที่ดีของพระราชโอรส พระราชธิดา โดยทรงอบรมสั่งสอน
และทรงปฏิ บั ติ พ ระองค์ เ ป็ น แบบอย่ า ง ทุ ก พระองค์ จึ ง ทรงเจริ ญ
รอยตามพระยุคลบาท ใฝ่พระราชหฤทัยในการศึกษา ทัง้ ทรงเป็นครูของ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทรงอุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ
การศึกษา ทรงสอนหนังสือราษฎรด้วยพระองค์เองในโอกาสทีโ่ ดยเสด็จฯ
ตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปทรงเยี่ยม
ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการถวายพระราช
สมัญญา เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๓ ง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
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ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๕๘
ให้คณะกรรมการคุรุสภาพ้นจากต�ำแหน่ง
เมือ่ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มคี ำ� สัง่ หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา ให้กรรรมการ
คุรสุ ภา ตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ในวันก่อนวันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากต�ำแหน่ง
และมิให้มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาแทนที่ โดยก�ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการ
คุรุสภาตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน รวมทั้งให้เลขาธิการคุรุสภาซึ่งอยู่ในวันก่อน
ทีม่ คี ำ� สัง่ นีใ้ ช้บงั คับหยุดปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปก่อนจนกว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จะมีค�ำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณามอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ในระดับเดียวกันขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๘
ในวโรกาสที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงมี
พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ คุรสุ ภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้ า นการศึ ก ษา ได้ ข อพระราชทานพระราชานุ ญ าตจั ด ตั้ ง รางวั ล ระดั บ นานาชาติ
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษา ทีท่ รงอุทศิ พระองค์เพือ่ ส่งเสริมการศึกษา
ให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนมาโดยตลอด โดยทรงพระราชทานพระราชานุ ญ าตตั้ ง
“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ Princess Maha Chakri Award และ “มูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพือ่ เป็นองค์กรหลักด�ำเนินงานและพิจารณารางวัล รางวัล
เจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลพระราชทานแก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น
อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษาและพัฒนาคนจากประเทศในอาเซียน
และติมอร์-เลสเต จ�ำนวน ๑๑ ประเทศ โดยคัดเลือกครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัล
ประเทศละ ๑ คน พระราชทานรางวัลครั้งแรกในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
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ประวัติคุรุสภา
การควบคุมและรักษามาตรฐานการประกอบ
วิ ช าชี พ ครู ข องไทย มี ม านานก่ อ นวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
หลายวิชาชีพในปัจจุบนั ในปี ๒๔๓๘ มีการอบรมครูเป็น
ครัง้ แรกที่ “วิทยาทานสถาน” ซึง่ เจ้าพระยาภาสกรวงศ์
(พร บุนนาค) เสนาบดีคนแรกเป็นคนจัดตั้งขึ้นที่
สี่กั๊กพระยาศรี ใกล้ห้างแอลยีริกันตี ผู้อบรมครู
คนแรก คือ พระยาธรรมศักดิ์มนตรี
ต่อมา ปี ๒๔๔๓ มีการจัดตั้งสภาส�ำหรับ
อบรมและประชุมครูขึ้นที่วัดใหม่วินัยช�ำนาญ แขวง
บางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ใช้ชอื่ ว่า “สภาไทยาจารย์”
เปิดท�ำการสอนครูทุกวันพระอันเป็นวันหยุดราชการ
(หนังสือพิมพ์วทิ ยาจารย์แล่มแรกซึง่ เป็นหนังสือพิมพ์
ของครูออกในเดือนพฤศจิกายน)
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ปี ๒๔๔๕ กรมศึกษาธิการจัดตัง้ “สามัคยาจารย์สโมสรสถาน”
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ ป ระชุ ม อบรมและสอนครู ขึ้ น ที่ โ รงเรี ย นทวี ธ าภิ เ ษก
โดยมีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล)
เป็ น สภานายกคนแรก ซึ่ ง ต่ อ มาได้ ย ้ า ยไปตั้ ง อยู ่ ใ นโรงเรี ย นมั ธ ยม
วัดราชบูรณะ (โรงเรียนสวนกุหลาบ) ปี ๒๔๔๗ สามัคยาจารย์สโมสรสถาน
ยกฐานะเป็นสมาคม ใช้ชื่อว่า “สามัคยาจารย์สมาคม” กิจการของ
สามั ค ยาจารย์ ส มาคมได้ ส ร้ า งความเจริ ญ เพิ่ ม พู น ความรู ้ แ ละ
ความสามัคคีให้แก่ครูด้วยดีมาเป็นเวลา ๔๐ ปีเศษ ต่อมาเมื่อมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ จัดตั้ง “คุรุสภา”
ขึ้นเป็นสภาในกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่คุรุสภามีวัตถุประสงค์
และความมุง่ หมายกว้างขวางครอบคลุมกิจการของสามัคยาจารย์สมาคม
จึงมีการรวมงานและทรัพย์สินของสามัคยาจารย์สมาคมมาเป็น
ของคุรสุ ภา และให้จดั ตัง้ สโมสรสามัคยาจารย์สมาคมขึน้ ใหม่เป็นแผนกหนึง่
ของคุรุสภา
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คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช
๒๔๘๘ มีหลักการส�ำคัญ ๓ ประการ คือ เป็นสภา
ที่ปรึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยฐานะครู
และเพื่ อ ให้ ค รู ป กครองครู ซึ่ ง คุ รุ ส ภาได้ ท� ำ หน้ า ที่
โดยสมบูรณ์ตลอดมา ต่อมาเมือ่ มีการตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อปฏิรูประบบ
การศึกษาครัง้ ใหญ่ คุรสุ ภาได้ปรับบทบาทใหม่โดยมีการ
ตราพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้ น ให้ เ ป็ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
มีเหตุผลส�ำคัญเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของ
การจัดตั้งคุรุสภาให้เป็นสภาวิชาชีพครูต่อไป พระราช
บัญญัตสิ ภาครูฯ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ ๑๒ มิถนุ ายน
๒๕๔๖ ก�ำหนดให้มีองค์กรวิชาชีพ ๒ องค์กร คือ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรสุ ภา”
มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล อยูใ่ นก�ำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐาน
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกองค์กรหนึ่ง
คื อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก าร
และสวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล อยูใ่ นก�ำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการคุรสุ ภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา โดยให้กรรมการคุรุสภาแห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ในวันก่อนวันที่
ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากต�ำแหน่ง และมิให้มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมา
แทนที่ โดยให้ ค ณะกรรมการคุ รุ ส ภาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหน้า
ส�ำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการคุรุสภา เป็นเลขานุการ
นอกจากนี้ ให้เลขาธิการคุรุสภา ซึ่งอยู่ในวันก่อนวันที่ค�ำสั่งนี้
ใช้ บั ง คั บ หยุ ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ปก่ อ นจนกว่ า หั ว หน้ า คณะรั ก ษา
ความสงบแห่งชาติจะมีคำ� สัง่ เปลีย่ นแปลงเป็นอย่างอืน่ และให้รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณามอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในระดับเดียวกันขึน้ ไปปฏิบตั หิ น้าที่
ในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
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สัญลักษณ์ของคุรุสภา

พ.ศ. ๒๔๔๓

หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์

หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์ เป็นหนังสือวิชาการของครูเล่มแรก
ของประเทศไทย จัดพิมพ์ฉบับแรกในเดือนพฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๙
จ.ศ. ๑๒๖๒ ตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๔๓ หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์เดิมเป็น
หนังสือของโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ซึ่งสามัคยาจารย์สมาคมรับมอบ
กรรมสิ ท ธิ์ จ ากกรมศึ ก ษาธิ ก ารมาด� ำ เนิ น การเมื่ อ เดื อ นมกราคม
พ.ศ. ๒๔๗๗ วิทยาจารย์ได้หยุดการจัดท�ำชัว่ คราว เนือ่ งจากสงครามโลก
ครัง้ ที่ ๒ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ต่อมาเมือ่ คุรสุ ภารับมอบกิจการและทรัพย์สนิ
จากสามัคยาจารย์สมาคม จึงได้รับวารสารวิทยาจารย์มาด�ำเนินการ
จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๔๕๒

ซุ้มประตูคุรุสภา
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บางครั้งความเคยชินอาจท�ำให้เรา
หลงลื ม บางสิ่ ง บางอย่ า งโดยไม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจ
ซุม้ ประตูเข้าออกทีใ่ ช้เดินเข้าเดินออกอยูท่ กุ วัน
ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ส�ำคัญ ซึ่งมีเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นสวยงามให้ความรู้สึกที่น่าย�ำเกรง
บริ เวณกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และคุ รุ ส ภา
ปัจจุบนั คือ “วังจันทร์” หรือ “วังจันทรเกษม”
วั ง จั น ทรเกษมเริ่ ม ก่ อ สร้ า งปี พ.ศ. ๒๔๕๒
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ได้พระราชทานให้ใช้เป็นทีเ่ รียนและทีพ่ กั ของนักเรียนชาย โรงเรียนพรานหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์สงั กัดกรมมหรสพ และเป็นทีต่ งั้ ของโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครและโรงเรียนฝึกหัดมัธยม ในระยะต่อมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๓
จอมพลแปลกพิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใช้วังจันทรเกษมเป็นที่ท�ำการของกระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น
กระทรวงศึกษาธิการและเป็นที่ตั้งของคุรุสภาจนถึงปัจจุบัน

๗๒ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

พ.ศ. ๒๔๘๘

ตราคุรุสภา

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปพระพฤหัสบดี มีความหมายว่า
เป็ น ครู ข องเทวดาในทางวิ ช าความรู ้ มี ก วางเป็ น พาหนะ
พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว พระหัถต์ซ้ายถือพระขรรค์กับรัศมี
เป็นปริมณฑลล้อมรอบ ตราคุรุสภานี้ ออกแบบโดยพระยา
อนุ ม านราชธน เมื่ อ ครั้ ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อธิ บ ดี ก รมศิ ล ปากร
และคณะกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่
๘/๒๔๘๘ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๘๘ มีมติให้ใช้ตราของ
คุรสุ ภาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๐๐

หอประชุมคุรุสภา

หอประชุมคุรุสภา เป็นสิ่งก่อสร้างที่น�ำความภาคภูมิใจมาสู่
บรรดาครูทั่วประเทศ ด้วยครูทุกคนได้ร่วมกันบริจาคเงินเดือนละ ๑ วัน
ตามค�ำเชิญชวนของคุรุสภา รวมกับเงินขององค์การค้าและเงินสบทบ
จากรัฐบาลเป็นงบประมาณการก่อสร้าง หอประชุมคุรสุ ภาสร้างเมือ่ วันที่
๓ ตุลาคม ๒๕๐๐ ท�ำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๒
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บูรพาจารย์ผู้สร้างคุณูปการต่อคุรุสภา
พระยาศรีสุนทรโวหาร

พ.ศ. ๒๔๑๒

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยากูร) เข้ารับราชการครั้งแรกที่
กรมมหาหาดเล็ ก เวรศั ก ดิ์ ได้ รั บ ความดี ค วามชอบเลื่ อ นต� ำ แหน่ ง เป็ น
ขุนสารประเสริฐ ปลัดทูลฉลองพระอาลักษณ์ ปี พ.ศ. ๒๔๑๒ ท่านได้คิดแบบสอน
หนังสือไทยขึน้ ๑ ชุด รวม ๖ เล่ม คือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิตนิ์ กิ ร อักษรประโยค
สังโยคพิธาน ไวพจน์พจิ ารณ์ พิศาลการันต์ เป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกของไทย
ต่อมาได้เรียบเรียงต�ำราภาษาไทยขึน้ อีกหลายเล่ม นอกจากนี้ ท่านได้รบั ต�ำแหน่ง
ให้เป็นอาจารย์ถวายพระอักษรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาชิรุณหิศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฏราชกุมาร และเจ้าฟ้า
อีกหลายพระองค์ ด้วยคุณงามความดีของท่าน เมือ่ ถึงแก่อนิจกรรม ท่านได้เลือ่ น
ต�ำแหน่งเป็นพระยาศรีสุนทรโวหาร และเพื่อเป็นการระลึกถึงท่าน ได้มีการ
จัดสร้างรูปปั้นพระยาศรี สุนทรโวหาร ตั้งอยู่ ณ หน้าหอประชุมคุรุสภา

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)

พ.ศ. ๒๔๕๔

เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๕๘) ท่านเป็นผู้จัดตั้ง
สามัคยาจารย์สมาคมขึ้นในบริเวณสถานที่ตั้งของโรงเรียนสวนกุหลาบและ
โรงเรียนเพาะช่าง สามัคยาจารย์สมาคมเป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ
และเป็นสถานชุมนุมของครู อาจารย์ เพื่อความสามัคคีและความบันเทิงใน
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรี การละคร เป็นแหล่งรวบรวมคนดีมฝี มี อื ในศิลปะ
ดังกล่าว และท่านเป็นผูแ้ ต่งเพลงสามัคคีชมุ นุม ส�ำหรับสมาชิกทีอ่ ยูใ่ นต่างจังหวัด
จะได้รบั ความรูท้ างหนังสือนิตยสารของสมาคม คือ “หนังสือพิมพ์วทิ ยาจารย์”
ซึ่งเดิมเป็นหนังสือของโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ สมาคมได้รับมอบกรรมสิทธิ์จาก
กรมศึกษาธิการมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ วิทยาจารย์ถือเป็นวารสาร
สื่อสารความรู้ของสมาชิกครูทั่วประเทศสืบมาจนถึงทุกวันนี้ และเมื่อได้จัดตั้ง
คุรสุ ภาขึน้ ตามพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘ เมือ่ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๘๘
กระทรวงศึกษาธิการจึงรวมกิจการและทรัพย์สินของสามัคยาจารย์สมาคม
มาเป็นของ “คุรุสภา” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

พ.ศ. ๒๔๕๙
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เจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี เป็นผูท้ มี่ คี วามรอบรูใ้ นวิทยาการ และความ
ช�ำนาญในการจัดการศึกษาอย่างลึกซึง้ กว้างขวาง มีสติปญ
ั ญาหลักแหลม มีความ
ปรี ช าสามารถ ท่ า นเป็ น นั ก เรี ย นคนแรกที่ ไ ด้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รครู ข อง
กรมศึกษาธิการ ตอนอายุ ๑๘ ปี ท่านได้รบั ต�ำแหน่งเป็นผูช้ ว่ ยอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ฝึกหัดอาจารย์ ท�ำงานอยู่ ๒ ปี กระทรวงธรรมการได้คัดเลือกให้ไปเรียนวิชาครู
เพิม่ เติม ณ ประเทศอังกฤษ ศึกษาอยู่ ๒ ปี กลับมารับราชการครูทโี่ รงเรียนฝึกหัด
อาจารย์ และได้ปรับปรุงการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าขึน้ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้
ท่านเป็นผู้อบรมครูคนแรกของวิทยาทานสถาน ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ เจ้าพระยา
ธรรมศั ก ดิ์ ม นตรี ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น เสนาบดี ซึ่ ง ถื อ เป็ น ต� ำ แหน่ ง สู ง สุ ด
ของกระทรวงธรรมการ
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นายทวี บุณยเกตุ

พ.ศ. ๒๔๘๘

นายทวี บุณยเกต เป็นบุคคลส�ำคัญของชาติ เป็นผู้สร้างคุณูปการต่อ
วงการวิชาชีพครู ท่านเป็นผู้ปรับปรุงฐานะของครูอาจารย์ให้มั่นคง โดยเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการเสนอร่างกฎหมายครูตอ่ คณะรัฐมนตรี ซึง่ ต่อมาได้มกี ารตรา
พระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘ จัดตัง้ คุรสุ ภาขึน้ เป็นสภาครูในกระทรวง
ศึกษาธิการ ท่านได้ชี้แจงหัวใจของการจัดตั้งคุรุสภาโดยใช้ถ้อยค�ำสั้นๆ ว่า
“เพือ่ ให้ครูปกครองครู” ตลอดระยะเวลา ๗๒ ปีทผี่ า่ นมา คุรสุ ภาได้ดำ� เนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ด้วยระลึกถึงเจตนารมณ์ของท่านทวี บุณยเกตุ เป็นส�ำคัญ
ภารกิจของคุรสุ ภาได้พฒ
ั นาขึน้ เป็นล�ำดับ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกอบ
วิ ช าชี พ ครู ทั่ ว ประเทศ ยั ง ผลให้ ค รู มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี ม าตรฐาน
ทางวิชาชีพ และมีความมัน่ คงในการด�ำรงชีพจนถึงปัจจุบนั และเพือ่ ระลึกถึงท่าน
ได้จัดสร้างรูปปั้นท่านทวี บุณยเกตุ ตั้งอยู่ ณ หอประชุมคุรุสภา

พระยาอนุมานราชธน

พ.ศ. ๒๔๘๘

ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน เป็นผู้ที่มีจิตใจให้การเคารพ
นับถือครูผู้ที่มีพระคุณมาตั้งแต่เยาว์วัย พระยาอนุมานราชธนเข้ารับราชการ
เป็นเสมียนในกรมศุลกากร โดยมีความเจริญก้าวหน้าในทางราชการเป็นล�ำดับ
ได้รบั พระราชทานบรรดาศักดิเ์ ป็นขุนอนุมานราชธน และเลือ่ นเป็นหลวง พระ
และพระยาในที่สุด หลังที่ท่านออกจากราชการในกรมศุลกากรได้ไม่นาน
ท่านได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งในกรมศิลปากร ท่านเป็นครูผู้ฉลาดรอบรู้
เป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการเชือ่ มของดีในอดีตสมัยให้สบื เนือ่ งต่อไปยังคนรุน่ ใหม่
ในสมัยทีท่ า่ นด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรท่านได้ออกแบบรูปตราคุรสุ ภา
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เสนอให้ใช้คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภาพิจารณา
และได้รับเลือกให้ใช้เป็นตราคุรุสภาจนถึงปัจจุบัน

นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พ.ศ. ๒๕๐๔

นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการคุรสุ ภา เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ช่วงทีเ่ ป็นเลขาธิการคุรสุ ภา
ท่านได้ริเริ่มปรับปรุงงานคุรุสภาหลายด้าน เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่น
ให้ แ ก่ ส ถานพยาบาลคุ รุ ส ภาในพระนคร ส่ ง เสริ ม ให้ มี ห อพั ก คุ รุ ส ภา
ด� ำ เนิ น กิ จ การมู ล นิ ธิ ช ่ ว ยการศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ ก คุ รุ ส ภาจนเป็ น ปึ ก แผ่ น
จัดตั้งมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ และด้วยใจที่รักอาชีพครู
ประสงค์ที่จะเทิดทูนครู ท่านเป็นผู้ริเริ่มให้มีการแต่งประวัติครูจัดพิมพ์ลงใน
หนังสือประวัติครูเป็นเล่มแรกตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
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ล�ำดับเหตุการณ์ส�ำคัญ

ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
จัดงาน ๗๑ ปี
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คณะผู้บริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

จัดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
ประจ�ำปี ๒๕๕๙

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
เรื่อง “การวิจัยนวัตกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เรี ย นรู ้ แ ละการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การ
ประธานกรรมการคุรสุ ภา เป็นประธาน และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ศาลา พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” ณ โรงแรมเซ็ น ทรา
ในพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา
ศู น ย์ ร าชการและคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์
สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

๒ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

จัดงานรดน�้ำผู้ใหญ่วันสงกรานต์
ณ หอประชุมคุรุสภา
มีคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ร่ ว มงานรดน�้ ำ ขอพรจากผู ้ ใ หญ่
เพื่อความเป็นสิริมงคล
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๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๖ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

จัดบูทประชาสัมพันธ์การจัดพิมพ์หนังสือ
สมเด็จพระราชินี “ครู” ศรีแผ่นดิน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม
สภาครูอาเซียน + ๑ ครั้งที่ ๓๒

ในหั ว ข้ อ “Expansion of
Quality Education in ASEAN and
ในงานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ Korea through Character Global
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ Citizenship Education ณ โรงแรม
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา The K- Hotel กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดโดยกระทรวง
ศึกษาธิการ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวง
ศึกษาธิการ

๗๒ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

แต่งตั้ง ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
เป็นเลขาธิการคุรุสภา คนที่ ๒๐

พิธีบวงสรวง นายทวี บุณยเกตุ
ผู้ก่อตั้งคุรุสภา

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในค�ำสั่งกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารมอบหมายให้ ข ้ า ราชการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา โดยมอบหมายให้ ดร.สมศั ก ดิ์
ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบตั หิ น้าที่
ในต� ำ แหน่ ง เลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา อี ก ต� ำ แหน่ ง หนึ่ ง
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

วันถึงแก่อนิจกรรมของนายทวี บุณยเกตุ
อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ ๕ อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ คนที่ ๑๒ และผูก้ อ่ ตัง้ คุรสุ ภา

๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญน�ำ ทีป่ รึกษาส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจ�ำปี ๒๕๕๙
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ณ วั ด วิ เวกวายุ พั ด พระอารามหลวง
อ� ำ เภอบางปะอิ น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เวลา ๑๐.๐๐ น.
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วันแรกของการเล่นกีฬา
ตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามนโยบายของรัฐบาล น�ำโดย
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้มีมติให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เชิญชวน
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ร่ ว มกั น
ออกก� ำ ลั ง กาย เป็ น เวลา ๑ ชั่ ว โมง
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

น�ำครูอาวุโส ประจ�ำปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๙,๗๐๑ คน เข้าเฝ้าฯ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
แทนพระองค์
เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและ
เงินช่วยเหลือ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
มีครูอาวุโสได้รบั เงินช่วยเหลือ จ�ำนวน ๖๐ คน คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๔ มกราคม ๒๕๖๐

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะรัฐมนตรีมมี ติแต่งตัง้
นายแพทย์ธรี ะเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
เป็ น ปี ที่ ๑ ในรั ช กาลปั จ จุ บั น ผู ้ รั บ สนอง
พระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หอประชุมคุรุสภา มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เวลา ๐๙.๐๐ น.
โดยก�ำหนดจัดทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ก� ำ หนดหั ว ข้ อ แก่ น สาระ (Theme) ของการจั ด
งานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์
แห่งแผ่นดิน” กิจกรรมเด่นเป็นกิจกรรมน้อมร�ำลึกใน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มีค�ำสั่งส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแต่งตั้ง
รองเลขาธิการคุรุสภา
จ�ำนวน ๒ คน ได้แก่ ดร.บูรพาทิศ  
พลอยสุ ว รรณ์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๖๐ และ ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ ตั้งแต่วันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

มีค�ำสั่งส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแต่งตั้งต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

มีค�ำสั่งส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้นในกลุ่มผู้บริหาร
จ�ำนวน ๒ คน ได้แก่ นางสาววิภา ลัคนาพรวิสฐิ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ และนางสาวกรรณิการ์ บารมี
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ�ำนวน ๒ คน ได้แก่ นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ
ด้านกฎหมาย และนายด�ำรงค์ พลโภชน์ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ในต�ำแหน่งผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษเฉพาะด้านพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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ประวัติส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

จากการจัดตัง้ คุรสุ ภา ตามพระราชบัญญัตคิ รู
พุทธศักราช ๒๔๘๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๔๘๘ และบริหารงานโดยคณะกรรมการ
อ� ำ นวยการคุ รุ ส ภานั้ น เมื่ อ คุ รุ ส ภาได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภาชุดแรกเพือ่ ทาํ หน้าที่
บริหารงานของคุรุสภาโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
สิ่งที่จะต้องด�ำเนินการต่อไปคือ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านตามมติของคณะกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภา
ซึ่งตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช
๒๔๘๘ ก�ำหนด “ให้คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภา
แต่งตัง้ เลขาธิการคุรสุ ภาและเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ตามสมควร”
ดังนัน้ คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภา จึงมีมติแต่งตัง้
ข้าราชการประจ�ำของกระทรวงศึกษาธิการมารักษาการ
ในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และหัวหน้าแผนกต่างๆ
เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภา
ได้ ล งนามแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
มาปฏิ บั ติ ง านของคุ รุ ส ภาชุ ด แรก จ� ำ นวน ๙ คน
ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ประกอบด้วย
๑. พระยาจินดารักษ์ (อธิบดีกรมพลศึกษา)
รักษาการในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
๒. นายบุญช่วย สมพงษ์ (หัวหน้ากองศึกษา
ผู้ใหญ่) รักษาการในต�ำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคุรุสภา
๓. นายวิญญาต ปุตระเศรณี (หัวหน้ากองกลาง
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง) รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้า
แผนกสารบรรณ
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๔. นายบุรินทร์ สิมพะสิก (หัวหน้ากองโรงเรียนประชาบาล)
รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกทะเบียน
๕. หลวงคุรุนิติพิศาล (ข้าหลวงตรวจการศึกษา) รักษาการ
ในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกรักษาผลประโยชน์ของครู
๖. หลวงบริหารสิกขกิจ (ข้าหลวงตรวจการศึกษา) รักษาการ
ในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกช่วยเหลืออุปการะครูและครอบครัว
๗. นายบุญช่วย สมพงษ์ รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนก
ส่งเสริมความรู้
๘. นายอภั ย จั น ทวิ ม ล (หั ว หน้ า กองโรงเรี ย นราษฎร์ )
รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกข้าราชการครู
๙. ขุนทรงวรวิทย์ รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกการคลัง
ขณะเดียวกันประธานกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภา ได้มีค�ำสั่ง
แต่งตั้งให้ศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอ�ำเภอ เป็นเจ้าหน้าที่
คุรุสภาประจ�ำจังหวัด และเจ้าหน้าที่คุรุสภาประจ�ำอ�ำเภอ ตามล�ำดับ
โดยมีสำ� นักงานอยูท่ แี่ ผนกศึกษาธิการจังหวัดและแผนกศึกษาธิการอ�ำเภอ
การก�ำหนดวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภานัน้ ก�ำหนดขึน้
โดยยึดวันที่มีค�ำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มปฏิบัติงานของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นวันสถาปนา
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา แม้วา่ คุรสุ ภาจะปรับเปลีย่ นมาเป็นสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ในปัจจุบนั แม้วา่ ภารกิจหน้าที่
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว
ก็ตาม ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาก็ยงั คงยึดวันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน และในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นวันครบรอบ ๗๒ ปี
การสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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หน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑. บริหารกิจการของส�ำนักงาน
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไปตามกฎหมาย
มาตรา ๓๔ ก�ำหนดให้ส�ำนักงาน วัตถุประสงค์ของคุรสุ ภา ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อก�ำหนด นโยบาย มติ และประกาศของ
เลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่ ดังนี้
๑. รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
การด�ำเนินงานของคุรสุ ภา ซึง่ มีอำ� นาจ
หน้ า ที่ ก� ำ หนดมาตรฐานวิ ช าชี พ
ออกและเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต
ประกอบวิ ช าชี พ ก� ำ กั บ ดู แ ล
การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ และ
การพัฒนาวิชาชีพ
๒. ประสานและด�ำเนินการ
เกีย่ วกับกิจการอืน่ ทีค่ รุ สุ ภามอบหมาย
๓. จัดท�ำรายงานประจ�ำปี
เกีย่ วกับการด�ำเนินงานเสนอต่อคุรสุ ภา

ก า ร ด� ำ เ นิ น ง า น ข อ ง
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ก�ำหนด
ให้ เ ลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภารั บ ผิ ด ชอบ
บริ ห ารกิ จ การของส� ำ นั ก งาน
เลขาธิการคุรสุ ภา รวมทัง้ ด�ำเนินการ
ตามที่ ป ระธานกรรมการคุ รุ ส ภา
คณะกรรมการคุ รุ ส ภามอบหมาย
โดยรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการ
คุ รุ ส ภา นอกจากนี้ ยั ง มี ห น้ า ที่
ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการคุ รุ ส ภา และเป็ น ผู ้ บั ง คั บ
บั ญ ชาพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ต� ำ แหน่ ง
เว้นแต่ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ขึ้นตรงต่อ
ประธานกรรมการคุรุสภา ตามระเบียบที่
คณะกรรมการคุรุสภาก�ำหนด
๒. ดู แ ลรั ก ษาทะเบี ย นผู ้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาต
๓. ควบคุมดูแลทรัพย์สนิ ของคุรสุ ภา
๔. เสนอรายงานประจ�ำปีเกีย่ วกับ
ผลการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งรายงานการเงิน
และบัญชี ตลอดจนเสนอแผนด�ำเนินงาน
แผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณา
๕. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุง กิจการและการด�ำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของคุรุสภาต่อคณะกรรมการคุรุสภา
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ท�ำเนียบเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๘ ถึงปัจจุบัน
๑. พระยาจินดารักษ์ (รก.)
๒ มีนาคม ๒๔๘๘ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙
๒. หลวงบริหารสิกขกิจ
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘
๓. นายประเวศ จันทนยิ่งยง
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
๔. นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๕ ตุลาคม ๒๕๐๔ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๑๐
๕. นายเยื้อ วิชัยดิษฐ
๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
๖. นายจรัส มหาวัจน์
๘ มกราคม ๒๕๑๓ ถึง ๗ มกราคม ๒๕๑๙
๗. นายจ�ำลอง เวศอุไร
๘ มกราคม ๒๕๑๙ ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๒๕
๘. นายจรูญ มิลินทร์
๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ ถึง ๒๔ เมษายน ๒๕๓๑
๙. นายส�ำเริง นิลประดิษฐ์
๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๓๕
๑๐. นายโกวิท สุรัสวดี
๑ มีนาคม ๒๕๓๕ ถึง ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
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๑๑. นายปรีดา บุญเพลิง
๑๒ มกราคม ๒๕๓๘ ถึง ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒
๑๒. นายยุทธชัย อุตมา
๑๒ มกราคม ๒๕๔๒ ถึง ๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
๑๓. ดร.จักรพรรดิ วะทา
๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
๑๔. นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง (รก.)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๕. ดร.องค์กร อมรสิรินันท์
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๖. นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง (รก.)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๗. ดร.อ�ำนาจ สุนทรธรรม
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘
๑๘. นายกมล ศิริบรรณ
๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๑๙. ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๒๐. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน

29

๗๒ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ท�ำเนียบรองเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๘ ถึงปัจจุบัน
๑. นายวิญญาต ปุตระเศรณี
๑๐ มกราคม ๒๕๐๑ ถึง ๑๒ มกราคม ๒๕๐๗
๒. นายเยื้อ วิชัยดิษฐ
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐
๓. นายจรัส มหาวัจน์
๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑ ถึง ๘ มกราคม ๒๕๑๓
๔. นายกมล ประสิทธิสา
๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๔ ถึง ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๘
๕. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์
๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๒๒
๖. นายทินกร ปรีชพันธุ์
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๖
๗. นายประยูร ธีระพงษ์
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ถึง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๙
๘. นายถนอม ทัฬหพงศ์
๙ สิงหาคม ๒๕๒๗ ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
๙.๑ ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น
๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๙ ถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๓
๙.๒ นายโกวิท สุรัสวดี
๑ มีนาคม ๒๕๓๒ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
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๑๐.๑ นายสมพงษ์ พละสูรย์
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ถึง ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒
๑๐.๒ นายสมชาย วงศ์เวช
๗ กรกฎาคม 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
๑๒.๒ นายรังสันต์ ศรีพุทธิรัตน์
๑๒ มกราคม ๒๕๔๖ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗
๑๓.๑ ดร.องค์กร อมรสิรินันท์
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
๑๓.๒ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
๑๔.๑ นายณรงค์ฤทธิ์ มะลิวัลย์
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๔.๒ นายศรายุทธ เจริญผล
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
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๑๔.๓ นายสุรินทร์ อินทรักษา
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๕.๑ นายสนอง ทาหอม
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
๑๕.๒ ดร.ส�ำเริง กุจิรพันธ์
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๕.๓ นายสุรินทร์ อินทรักษา
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๑๖ มิถุนายน 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 กุจิรพันธ์
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑๗. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน
๑๘. ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน
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กลุ่มทะเบียน
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
กลุ่มกฎหมาย

กลุม่ ก�ำกับดูแลจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

กลุม่ ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ๒

กลุ่มรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร

กลุ่มรับรองความรู้
และความช�ำนาญ

กลุม่ ส่งเสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพ
และนิติการ

กลุ่มใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ๑

ส�ำนักทะเบียน
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

กลุ่มพัฒนาระบบงาน

คณะกรรมการคุรุสภา
ประธานกรรมการคุรุสภา

กลุ่มมูลนิธิและกองทุน

กลุ่มวิทยบริการ

กลุ่มยกย่องวิชาชีพ

กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มวิจัย ติดตาม
และประเมินผล

กลุม่ นโยบาย แผนงาน
และงบประมาณ

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริม
ส�ำนักนโยบายและแผน
วิชาชีพ

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กลุ่มมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ

ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

คุรุสภา

กลุ่มข้อมูล และสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

กลุ่มประสานงานและการประชุม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

กลุ่มการคลัง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุม่ บริหารงานกลาง

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ส�ำนักอ�ำนวยการ

โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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ท�ำเนียบผู้บริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภา มุ่งยกระดับคุณภาพครู
สู่คุณภาพการศึกษาไทย

๑. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๓

๑

๒

เลขาธิการคุรุสภา

๒. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
รองเลขาธิการคุรุสภา

๓. ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์
รองเลขาธิการคุรุสภา
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๕

๔

๔. นายไพบูลย์ เสียงก้อง

ที่ปรึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ด้านพัฒนาวิชาชีพ

๕. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญน�ำ

ที่ปรึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

๖

๗

๖. นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

๗. นายด�ำรงค์ พลโภชน์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
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นโยบายเลขาธิการคุรุสภา
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

นโยบาย
๑. ใช้แผนยุทธศาสตร์คุรุสภาขับเคลื่อนงานตามภารกิจคุรุสภา
๒. สานต่อภารกิจคุรสุ ภาและปณิธานของผูก้ อ่ ตัง้ คุรสุ ภา รวมทัง้
งานเร่งด่วนตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู สูฐ่ านสมรรถนะ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพครูมีคุณภาพ
๔. มุ่งเน้นการปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ ตอบสนองทิศทางประเทศ
สูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน และเป็นองค์กรวิชาชีพอย่างแท้จริง
๕. เร่งรัดงานจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อการก�ำกับดูแล
การประพฤติตามจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๖. ริเริม่ ระบบการพัฒนาครูตอ่ เนือ่ ง (Continuous Professional
Development) มาใช้พัฒนาวิชาชีพครู
๗. พั ฒ นาระบบงานบริ ก ารที่ ต อบสนองความพึ ง พอใจของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๘. ส่ ง เสริ ม การสร้ า งนวั ต กรรมทางการศึ ก ษาของครู
สนองนโยบายการปฏิรปู คุรสุ ภาให้เป็นสภาวิชาชีพอย่างสมบูรณ์
๙. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการบริการและพัฒนาวิชาชีพ
๑๐. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ ICT ของครู และการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ใ ห้ผู้เรียนใช้ ICT แสวงหาความรู้
ได้อย่างกว้างขวาง
๑๑. ใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการคุรุสภาให้ทันสมัยทั้งระบบ
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หลักการท�ำงาน
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ซื่อสัตย์ โปร่งใส
สร้างการยอมรับ

ในฐานะองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา
โดยมุ่งเน้น “ป้องกัน หยุดยั้ง การทุจริต” ดังนี้
๑. ท�ำให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นและทุกครั้ง
๒. สร้างการท�ำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ท�ำงานเชิงรุกและสร้างการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
๔. สร้างบรรยากาศการท�ำงานและสภาพแวดล้อมทีด่ ี
๕. เน้นการท�ำงานอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
๖. มุง่ สร้างระบบคุณธรรมในทุกกระบวนงาน
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เจตคติเพื่อความส�ำเร็จ

ยกระดับครู
สู่คุณภาพการศึกษาไทย

ทิศทางการด�ำเนินงานของคุรุสภาในอนาคต
โดย เลขาธิการคุรุสภา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
คุรุสภา เป็นสภาวิชาชีพภายใต้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีห่ ลักในเรือ่ งการก�ำหนดมาตรฐาน
และจรรยาบรรณ โดยเฉพาะมาตรฐานวิ ช าชี พ ของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทาง
การศึกษา ซึง่ มีกระบวนการการควบคุม ก�ำกับ และรับรองปริญญาทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการออกและต่อ
รวมถึงพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เมื่อมองวัตถุประสงค์หลัก เห็นได้ชัดว่า
คุรสุ ภาเป็นอีกหนึง่ หน่วยงานในการคัดคนเพือ่ มาเป็น “ครู” คือต้องเป็นทัง้ คนเก่ง
ทีม่ มี าตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์และคนดีทมี่ จี รรยาบรรณของวิชาชีพ
ควบคูก่ นั ไป การพัฒนาและยกย่องครูจงึ เข้ามามีบทบาทเป็นภารกิจงานของคุรสุ ภา
ก็เพื่อให้ครูผู้ท�ำดีเหล่านี้ เกิดขวัญและก�ำลังใจ โดยคุรุสภามีกระบวนการท�ำงาน
ที่เป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้ให้กับผู้มีใบอนุญาตในหลายๆ รูปแบบและหลายๆ
ด้าน เป็นการร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากมายหลายแขนงทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะสร้างมาตรฐานครูอาเซียนให้เสร็จและสามารถ
ใช้ได้จริงและเป็นที่ยอมรับได้ในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้มีการการพัฒนาครูในด้าน
ศักยภาพต่อยอดผลงานวิจัยเกิดเป็นนวัตกรรม ได้แก่ โครงการ หนึ่งโรงเรียน

หนึ่งนวัตกรรม มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยน�ำครู
และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าอบรมโครงการ
ศีลธรรมและจรรยาบรรณ น�ำไปสูก่ ารเป็นครู
และผู ้ บ ริ ห ารต้ น แบบผู ้ มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม นอกเหนือจากที่กล่าวมาคุรุสภา
ยั ง มี ก ารคั ด สรรครู ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ เป็ น
ครูต้นแบบในด้านต่างๆ เช่น รางวัลคุรุสดุดี
ครูภาษาไทยดีเด่น ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น
ซึ่งรางวัลเหล่านี้จะจัดพิธีมอบในงานวันครู
วั น ที่ ๑๖ มกราคมของทุ ก ๆ ปี โดยมี
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการให้เกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัล
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ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ทีผ่ า่ นมา นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคาราวะครู เพื่อเป็น
ต้นแบบของการให้ความเคารพพระคุณของครูบาอาจารย์ พร้อมทัง้ กล่าวค�ำปราศรัย
เนื่องในงานวันครู โดยมีใจความส�ำคัญตอนหนึ่งว่า “วันที่ ๑๖ มกราคม
ของทุกๆ ปีเป็นวันครู ซึ่งครูและเด็กต้องปรับตัวเข้าหากันตลอดเวลา เพราะครู
เป็นผู้ให้ความรู้ เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองในการถ่ายทอดอบรมให้ความรู้
ทางวิชาการ ให้ศษิ ย์เป็นคนดีของสังคม เพราะทุกวันนีพ้ อ่ แม่ไม่คอ่ ยมีเวลาให้ลกู
ซึ่งครูนอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องชี้ทางที่ดีให้กับลูกศิษย์ด้วย หากไม่มีครู
การศึกษาของประเทศคงเดินหน้าได้ไม่ทันประเทศอื่นๆ เพราะโลกมีการ
เปลี่ยนแปลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเคยตรัสไว้ว่า
ประเทศต้องพัฒนาแบบตะวันตกและตะวันออกให้สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่ พัฒนาด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๑๐ ทรงให้ความส�ำคัญเรื่องการศึกษา และการต่อยอด รวมถึง
น้อมน�ำพระราชด�ำรัส รัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้”
เมื่อมองภาพค�ำว่า “ครู” บุคคลส�ำคัญล้วนเจริญก้าวหน้าและเติบโต
มาเพราะมีครู ในฐานะที่หน่วยงานเรา คือหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตให้กับครู
ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สิ่งที่วันนี้เราต้องคิดและปรับเพื่อสอดรับและ
เข้ากับสังคมเพือ่ การยอมรับนัน้ ไม่ยาก หากตลอดเวลาเราได้เห็นการเปลีย่ นแปลง
นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มาจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างปัญหาใน
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การท�ำงานได้เสมอ ดังนั้นการมาปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการคุรุสภาในครั้งนี้ได้ ก�ำหนดนโยบาย
ชัดเจน คือ เรื่องความโปร่งใส ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนพร้อม
ลายลักษณ์อกั ษร เมือ่ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
ว่าจะบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซือ่ สัตย์
โปร่ ง ใส สร้ า งการยอมรั บ ในฐานะองค์ ก ร
วิชาชีพ”
ตามทีไ่ ด้ประกาศไป การบริหารงาน
เป็นสิ่งที่สามารถท�ำได้ด้วยหัวใจและสมอง
ของผู ้ บ ริ ห าร แต่ ก ารสร้ า งการยอมรั บ
ในฐานะองค์กรวิชาชีพ เป็นสิ่งที่เราทุกคน
ที่เป็นส่วนหนึ่งของคุรุสภาต้องช่วยกัน
ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ จะต้องเกิด
ทัง้ ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล
(Effectiveness) และสามารถปฏิ บั ติ ง าน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ ผ ลส� ำ เร็ จ ในเวลา
อันรวดเร็ว
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ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน

๑. ความฉับไว การใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ท�ำงานล่าช้า
คุรุสภาเราเป็นงานบริการ ผู้รับบริการย่อมต้องการความรวดเร็ว ดังนั้นผู้ให้
บริการจะต้องสร้างวัฒนธรรมผลักดันการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว
( One Stop Service )
๒. ความถูกต้องแม่นย�ำ  ท�ำงานให้เกิดการผิดพลาดในงานน้อยที่สุด
พยายามจนถึงค�ำว่าไม่ผิดพลาดเลย มีความแม่นย�ำในกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ไปจนถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. การมีองค์ความรู้เป็นสิ่งที่ส�ำคัญและจะต้องรู้จักศึกษาหาความรู้
ในเรื่องงานที่ก�ำลังจะท�ำหรือท�ำอยู่ตลอดเวลา เพราะคนที่แสวงหาความรู้
อยู่ตลอดเวลา ดังค�ำกล่าวที่ว่า “No one is too old to learn” หรือที่เรียกว่า
“พวกน�้ ำ ไม่ เ ต็ ม แก้ ว ” พวกนี้ เ ปิ ด ใจเปิ ด สมอง ทั้ ง การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง
เรียนรู้จากองค์การ เรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา หรือกระทั่งเรียนรู้จากลูกน้อง
เป็นต้น แต่เน้นว่าต้อง “รู้จริง และรู้แจ้ง” และน�ำความรู้นั้นมาปรับปรุงและใช้
ในการท�ำงานให้ดีขึ้น
๔. ประสบการณ์การรอบรู้หรือรู้รอบด้าน ได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือ
ปฏิบตั บิ อ่ ยๆ มิใช่มคี วามรูด้ า้ นวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว เปรียบเช่นหมอทีร่ กั ษา
คนไข้มานาน อาจารย์ที่สอนหนังสือ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการที่มีประสบการณ์
รูปแบบงานที่เกิดความช�ำนาญ บุคคลเหล่านี้เราอาจเรียกว่า “ผู้มีชั่วโมงบินสูง
ในการท�ำงาน” ถือว่าเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์สงู จะท�ำงานผิดพลาดน้อย บุคคลเหล่านี้
จะท�ำให้องค์กรพัฒนาได้เร็วและสามารถถ่ายทอดองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างบุคคลใน
หน่วยงานให้เกิดความช�ำนาญต่อไป
๕. ความคิดสร้างสรรค์ มุมมองแปลกใหม่ สร้างสรรค์อย่างไรให้เกิด
นวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมที่น�ำมาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบการให้
บริการใหม่ๆ ที่ลดขั้นตอน คิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่

คิ ด วิ ธี ก ารบริ ห ารงานแบบเชิ ง รุ ก เป็ น ต้ น
คนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นคนที่ชอบคิด หรือ
เก่งคิด หรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลาที่เรา
เรียกว่ามี “วิสัยทัศน์” (Vision)
โดยทีก่ ล่าวมานัน้ เป็นสิง่ ทีส่ อดคล้อง
ไปถึ ง นโยบายรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
ศึกษาธิการคนปัจจุบนั (นายแพทย์ธรี ะเกียรติ  
เจริญเศรษฐศิลป์) ซึง่ มีวสิ ยั ทัศน์ในการมองคน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริง
โดยท่านมักจะพูดเสมอเกีย่ วกับการพิจารณา
จากผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ทางการท�ำงาน โดยให้
หลักวิธีการเพื่อคัดสรรคน โดยการประเมิน
ที่หลากหลายครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้าน
ความรู ้ วิ นั ย ทั ก ษะ ศั ก ยภาพและผลงาน
รวมทั้ ง ภาวะผู ้ น� ำ ซึ่ ง จะสามารถคั ด กรอง
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม
หวังอย่างยิ่งว่าผลจากการท�ำงาน
ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจทั้งฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายปฏิบัติมีเจตคติที่ดี จะเกิดการท�ำงาน
อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ สร้างการท�ำงาน
อย่างเป็นทีม น�ำพาพวกเราให้เป็นองค์กร
ทีส่ ามารถยกระดับครูสคู่ ณ
ุ ภาพการศึกษาไทย
ต่อไป
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ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ

๒

๑

๓

มาตรฐานครู
สู่คุณภาพเด็กไทย

๑ นางรัชนี ยุตรินทร์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร (รักษาการ)

๒ นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

๓ นางสาวภัททินี เชาว์เมธากุล

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มรับรองความรู้และความช�ำนาญ
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ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพมีหน้าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เสนอแผนงาน
และแนวทางในการก�ำหนดและพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด�ำเนินการ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร
ทางการศึกษา รับรองคุณวุฒิการศึกษา ทั้งใน
ประเทศและต่ า งประเทศเพื่ อ การประกอบ
วิชาชีพ รับรองความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ
ของผูป้ ระสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รวมทั้งการรับรองความช�ำนาญในการประกอบ
วิชาชีพ และการก�ำหนดหลักเกณฑ์การต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ผลงานเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙

กลุ่มรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร

๑. พัฒนาหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมได้ว่า
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาทุ ก กลุ ่ ม วิ ช าชี พ ได้ พั ฒ นา
สมรรถนะในการประกอบวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คาดว่า
จะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐
๒. พัฒนาชุดกิจกรรมจ�ำแนกตามระดับ/ประเภท
การศึกษา จ�ำนวน ๔ ชุดกิจกรรม โดยได้รับความร่วมมือจาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ�ำนวน ๔ แห่ง เป็นผูด้ ำ� เนินการ ดังนี้
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒.๒ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ระดับประถมศึกษา)
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒.๓ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา)
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒.๔ การอาชี ว ศึ ก ษา ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๓. ก�ำหนดแนวทางการทดสอบเพือ่ ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มวิชาชีพครู
๔. รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น ๔๒๓ หลักสูตร ดังนี้

๔.๑ ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)
จ�ำนวน ๒๕๕ หลักสูตร
๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ�ำนวน
๗๓ หลักสูตร
๔.๓ ปริญญาโท (วิชาชีพครู) จ�ำนวน ๒๔ หลักสูตร
๔.๔ ปริ ญ ญาโท (วิ ช าชี พ บริ ห ารการศึ ก ษา)
จ�ำนวน ๕๘ หลักสูตร
๔.๕ ปริ ญ ญาเอก (วิ ช าชี พ บริ ห ารการศึ ก ษา)
จ�ำนวน ๑๓ หลักสูตร
๕. รับรองความรู้โดยการเทียบโอนความรู้ เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
เข้าสู่วิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
๕.๑ การเที ย บโอนความรู ้ วิ ช าชี พ ครู จ� ำ นวน
๑๘ ครั้ง จ�ำนวน ๘,๐๗๘ คน
๕.๒ การเทียบโอนผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน
๖ ครั้ง จ�ำนวน ๑๒ คน
๖. รับรองความรู้โดยการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้
วิชาชีพของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน จ�ำนวน ๑๗ ครั้ง จ�ำนวน
๒๕,๓๗๗ คน
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งานเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙

กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

๑. การพัฒนาหลักเกณฑ์การต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ
ด้วยวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ วิชาชีพครู
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู ้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา
และศึ ก ษานิ เ ทศก์ เ ป็ น วิ ช าชี พ ควบคุ ม ตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูป้ ระกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผูม้ ใี บอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และจะต้องต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิ ช าชี พ ทุ ก ๕ ปี เพื่ อ คงไว้ ซึ่ ง คุ ณ ภาพ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ตามประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา เรือ่ ง คุณสมบัติ
ของผู ้ ข อต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ คือเป็นผูม้ ผี ลการปฏิบตั ิ
งานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนา
ตนเอง หรือมีกจิ กรรมการพัฒนาในด้านต่างๆ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้
การบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการ
หน่ ว ยงาน รวมทั้ ง กิ จ กรรมที่ ก ่ อ ประโยชน์ ต ่ อ
การศึกษาโดยรวมไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม ภายใน
เวลา ๕ ปี นับแต่วนั ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จากกิจกรรมพัฒนา ๑๒ กิจกรรม
ปฏิบัติ ๓ กิจกรรม
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ในปี ๒๕๕๙ ส� ำ นั ก มาตรฐานวิ ช าชี พ ได้ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นา
หลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีจ่ ะช่วย
สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อสังคมได้วา่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกกลุม่
วิชาชีพได้พัฒนาสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพของตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๕ ปี ที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้
กระบวนการสะสมหน่ ว ยคะแนนพั ฒ นาตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด
ซึ่ ง คณะกรรมการคุ รุ ส ภา ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๕๙ วั น ที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบหลักการ ดังนี้
๑.๑ เป็ น กิ จ กรรมพั ฒ นาที่ มี ค วามหลากหลายและ
สอดคล้ อ งตามบริ บ ทการประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาของแต่ ล ะ
กลุ ่ ม วิ ช าชี พ โดยคงกิ จ กรรมพั ฒ นาเพื่ อ การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตฯ
ตามหลักเกณฑ์เดิม ๑๒ กิจกรรม และ เพิ่มกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบ
ต่างๆ ทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถพัฒนาได้ดว้ ยตนเองผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โดยไม่ตอ้ งออกจากพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
๑.๒ ก�ำหนดตัวชี้วัดกิจกรรมพัฒนา และหน่วยคะแนน
โดยก�ำหนดให้ผู้ต่ออายุใบอนุญาตฯ จะต้องสะสมหน่วยคะแนนพัฒนาฯ
ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยคะแนน ภายใน ๕ ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑.๓ ก�ำหนดให้มี “ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง” ในส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา เพื่อท�ำหน้าที่ขึ้นทะเบียนหน่วยพัฒนาของรัฐและ
เอกชนที่คณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรองกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงการก�ำหนดค่าหน่วยคะแนนกิจกรรมพัฒนา และการสะสม
หน่ ว ยคะแนนของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาเพื่ อ การต่ อ อายุ
ใบอนุญาตฯ

ที่ไม่ซ�้ำซ้อนกัน ๑๒ กิจกรรม
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๒. การจัดท�ำรูปแบบการพัฒนาคุณภาพครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพได้
ด�ำเนินการพัฒนา “ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นครู” ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรสุ ภา
จ�ำแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน (ระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา) และ
การอาชีวศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายในการน�ำชุดกิจกรรมไปใช้
ในการพัฒนานิสติ นักศึกษาวิชาชีพครูทอ่ี ยูร่ ะหว่างการศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทีค่ รุ สุ ภาให้การรับรอง
โดยในการพัฒนาชุดกิจกรรมดังกล่าว ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ได้รบั ความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ�ำนวน ๔ แห่ง
เป็นผู้ด�ำเนินการพัฒนาชุดกิจกรรมดังกล่าว
๓. การก�ำหนดแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุม่ วิชาชีพครู
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ได้ด�ำเนินโครงการทดสอบความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา โดยจัดประชุมผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ครัง้ ที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒ ในวันที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมแนวคิดในการก�ำหนด
แนวทางการด�ำเนินการทดสอบ พร้อมทัง้ ศึกษาแนวทางการ
ด�ำเนินการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นสูงต่างๆ
อาทิ แพทย์ พยาบาล รวมทั้งได้น�ำแนวคิดและข้อเสนอแนะ
เกี่ ย วกั บ การสอบรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ฯ จาก
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธรี ะเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์) ในโอกาสเข้าพบหารือ เมือ่ วันที่ ๘ และวันที่
๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ จัดท�ำเป็น (ร่าง) แนวทางการด�ำเนินการ
ทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กลุ ่ ม วิ ช าชี พ ครู ส� ำ หรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษา
ในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (๕ ปี) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู และปริญญาโทวิชาชีพครูที่คุรุสภาให้การรับรอง
เสนอต่อคณะกรรมการคุรสุ ภา ในการประชุมครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๙
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพือ่ พิจารณา ซึง่ คณะกรรมการ
คุรสุ ภาได้มมี ติเห็นชอบร่างแนวทางการทดสอบฯ และให้แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการวางแผนด�ำเนินการทดสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อท�ำหน้าที่
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนด�ำเนินการทดสอบฯ
เสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาต่อไป

การยกระดับคุณภาพครู
คือหัวใจส�ำคัญของการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่คุณภาพผู้เรียน
กลุ่มรับรองความรู้และความช�ำนาญ

๔. การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพือ่ การประกอบวิชาชีพ เป็นการด�ำเนินงานตามประกาศคุรสุ ภา
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ซึ่งด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ เป็นการประเมิน
มาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต
และมาตรฐานบัณฑิต โดยคุรุสภาประเมินมาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานการผลิต และให้สถาบันประเมินมาตรฐานบัณฑิต
หรือมาตรฐานผู้ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองสามารถใช้เป็นคุณวุฒิ
ในการขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ได้หลักสูตรที่คุรุสภาด�ำเนินการรับรอง ได้แก่ ปริญญาตรี
ทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
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ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา การรับรองปริญญา
และประกาศนียบัตรทางการศึกษาฯ ด�ำเนินการตามประกาศ
คุ รุ ส ภา เรื่ อ ง การรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต ร
ทางการศึกษาเพือ่ การประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ขยายการ
รับรองปริญญาทางการศึกษาให้ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ
ได้แก่ ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ประกาศนียบัตร
บั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ทางการบริ ห าร
การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี ค วบโททางการศึ ก ษา ปริ ญ ญาโท
ทางการศึกษา ปริญญาโทควบเอกทางการศึกษา และปริญญาเอก
ทางการศึกษา โดยในปี ๒๕๕๙ ได้ดำ� เนินการรับรองปริญญาและ
ประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษาเพื่ อ การประกอบวิ ช าชี พ
รวมทั้งสิ้น ๔๒๓ หลักสูตร
๕. การรับรองความรูต้ ามมาตรฐานวิชาชีพของคุรสุ ภา
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๘) ก�ำหนดให้คุรุสภามีอ�ำนาจหน้าที่
รับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาก�ำหนด คุรุสภา
โดยส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ด�ำเนินการรับรองความรู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ๙ มาตรฐาน โดยวิธกี ารเทียบโอนความรู้
การทดสอบความรู้ และการฝึกอบรม ตามข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ปัจจุบัน ผู้ที่ผ่าน
การรับรองความรูใ้ นบางส่วนสามารถพัฒนาตนเองโดยการฝึกอบรม
มาตรฐานวิชาชีพครู ๙ มาตรฐาน “การรับรองความรู้และ
พัฒนาผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มใี บอนุญาต
ให้มีมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่ครุสภาก�ำหนด”
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๕.๑ การด�ำเนินการรับรองความรูโ้ ดยการเทียบโอน
การรับรองความรูโ้ ดยการเทียบโอนความรู้
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูเข้าสูว่ ชิ าชีพครูได้ โดยคุรสุ ภาได้ดำ� เนินการเทียบโอน
ความรู้วิชาชีพครู มาตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเวลาเกือบ ๑๐ ปี ได้มกี ารประกาศผลผูผ้ า่ น
การเทียบโอนความรู้วิชาชีพครูไปแล้ว ๑๑๗ ครั้ง จ�ำนวน
๑๐,๐๔๐ คน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๐) และออกวุฒบิ ตั ร
ให้ผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ทั้งสิ้น จ�ำนวน ๘,๘๗๒ ฉบับ
(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๐)
นอกจากนีค้ รุ สุ ภายังได้ดำ� เนินการการเทียบโอน
ความรู้ให้แก่ผู้ประสงค์เข้าสู่วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผูบ้ ริหารการศึกษามาตัง้ แต่ปี ๒๕๕๓ โดยประกาศผลผูผ้ า่ นการ
เทียบโอนผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทัง้ สิน้ ๓๖ ครัง้ จ�ำนวน ๕๐๒ คน
(ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙) ประกาศผลผู้ผ่านการ
เทียบโอนความรูผ้ บู้ ริหารการศึกษา ทัง้ สิน้ ๙ ครัง้ จ�ำนวน ๒๘ คน
(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘)
การเที ย บโอนความรู ้ มี วิ วั ฒ นาการและ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงบ้ า งโดยปรั บ ให้ เข้ า กั บ สถานการณ์
ความต้องการของผู้ประสงค์เข้าสู่วิชาชีพครู เช่น กรณีของผู้ที่
มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มี
ใบประกอบวิชาชีพ คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๕๘ วั น ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ ได้ มี ม ติ ใ ห้ ข ยาย
เทียบโอนความรู้เฉพาะผู้ที่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นสามารถ
ยื่นเทียบโอนความรู้ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ และ
ปิดการเทียบโอนความรูส้ ำ� หรับกลุม่ นี้ เมือ่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
โดยมีเหตุผลเพือ่ ให้ผทู้ ผี่ า่ นการเทียบโอนความรูบ้ างส่วนในกลุม่ นี้
ได้พฒ
ั นาตนเองให้มมี าตรฐานความรูค้ รบ ๙ มาตรฐาน โดยการ
ฝึกอบรม และสามารถขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู
ได้ทนั ภายใน ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในบทเฉพาะกาล
ของข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
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๕.๒ การด�ำเนินการรับรองความรูโ้ ดยการฝึกอบรม
คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๕๘ วั น ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ ได้ มี ม ติ ใ ห้ ส ถาบั น
อุดมศึกษาที่คุรุสภารับรอง จ�ำนวน ๕๔ สถาบัน ด�ำเนินการจัด
อบรมมาตรฐานความรูว้ ชิ าชีพครู ๙ มาตรฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดยใช้หลักสูตรกลางของคุรสุ ภา ซึง่ มีสถาบันอุดมศึกษาตอบรับ
เป็นหน่วยฝึกอบรมทัง้ สิน้ ๔๙ แห่ง ซึง่ สถาบันทีเ่ ป็นหน่วยฝึกอบรม
จะต้ อ งด� ำ เนิ น การรั บ สมั ค รมาตรฐานละ ๒,๐๐๐ บาท
คณะอนุกรรมการรับรองความรูว้ ชิ าชีพทางการศึกษาได้รบั รอง
ผลการฝึกอบรมของผูผ้ า่ นการฝึกอบรมเป็นจ�ำนวน ทัง้ สิน้ ๑๗ ครัง้
มีจ�ำนวนผู้ผ่านการอบรม ๒๕,๓๗๗ คน (ข้อมูล ณ เดือน
มกราคม ๒๕๖๐)
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบทั้ง ๙ มาตรฐาน
จะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน มีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เมื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านการประเมิน
การปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการครุ ส ภาก� ำ หนดแล้ ว จึ ง จะสามารถขอรั บ
ใบประกอบวิชาชีพครูต่อไปได้

งานเด่นในอนาคต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด�ำเนินงานโครงการที่ส�ำคัญและ
คาดหวั ง ว่ า จะช่ ว ยยกระดั บ และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ในวิชาชีพทางการศึกษาให้สูงขึ้น ได้แก่
๑. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู จ�ำแนกตามระดับ
และประเภทการศึกษา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน (ระดั บ ประถมศึ ก ษา และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา)
และการอาชีวศึกษา
๒. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
๓. การจัดท�ำมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน
๔. การด�ำเนินการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
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ส�ำนักทะเบียน
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๒

๓
๑

บริการครู
คือ งานที่เราภาคภูมิ ใจ

๑ นางเกศธิดา เขียวสอาด

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๒ (รักษาการ)

๒ นางโสมย์ใจ สนเทศ

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๑

๓ นางอรณิช รักเสรีธรรม

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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ครบรอบ ๑๒ ปี ของการด�ำเนินงานด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ซึง่ รับผิดชอบโดยส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เริม่ จากการออกข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่กว่าจะเริม่ ต้นกระบวนการให้บริการ
ยืน่ แบบค�ำขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ก็ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบนั
ปี ๒๕๖๐ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใบแรกที่ครูตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ และเป็นครูต่อเนื่อง
มาถึงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จะได้รับใบอนุญาตที่คุรุสภาออกให้
วันเดียวกันทั้งหมด คือ ออกให้ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ใช้ได้จนถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ การด�ำเนินการ
ผ่านไปแล้ว ๑๒ ปี พบปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบวิชาชีพ ในการด�ำเนินงานตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งคุรุสภา
พร้อมที่จะแก้ไขด้วยแนวทางที่สามารถด�ำเนินได้ตามกรอบที่กฎหมายก�ำหนด ด้วยเรามีค่านิยมร่วมกันว่า
“ร่วมแก้ปัญหา พร้อมปรับปรุง มุ่งพัฒนา เพื่อให้บริการที่ประทับใจ”

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการเสนอแผนงาน
และแนวทางในการจัดระบบงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การจัดท�ำและ
ดูแลรักษาทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและทะเบียน
สมาชิกคุรสุ ภา การออกใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน การด�ำเนินการ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และการ
ตรวจสอบรับรองข้อมูลการประกอบวิชาชีพ การจัดท�ำข้อมูล
สารสนเทศผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ งานบริหารทัว่ ไป
และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้แก่ผขู้ อประกอบวิชาชีพ จ�ำนวน ๖๒,๙๓๑ ราย ประกอบด้วย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
๕๖,๘๑๘ ราย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ๕,๐๑๔ ราย ผูบ้ ริหารการศึกษา
๔๕๔ ราย และศึกษานิเทศก์ ๖๔๕ ราย (จ�ำนวนใกล้เคียงกับ
ปีที่ผ่านมาที่มีจ�ำนวน ๖๖,๙๒๘ ราย)
๒. ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จ� ำ นวน ๘๑,๑๙๒ ราย ประกอบด้วยใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพครู (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ) ๗๐,๓๒๙ ราย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ๘,๖๑๓ ราย ผูบ้ ริหารการศึกษา ๑,๒๙๑ ราย
และศึกษานิเทศก์ ๙๕๙ ราย (ต่างจากปีที่ผ่านมาที่มีจ�ำนวน
๒๗๒,๘๙๙ ราย เนื่องจากเป็นรอบของการต่ออายุใบอนุญาต
ของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตใบแรกพร้ อ มกั น
ทั้งหมดในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงหมดอายุพร้อมกัน)

๓. ออกใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน จ�ำนวน ๗,๒๓๓ ราย
ซึง่ ออกให้แก่ผทู้ ผี่ า่ นการรับรองความรูว้ ชิ าชีพครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนด แต่ยงั ไม่มปี ระสบการณ์การปฏิบตั กิ ารสอน
เมื่อได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา ๑ ปี
และผ่านการประเมินการปฏิบตั กิ ารสอนดังกล่าวจากสถานศึกษาแล้ว
สามารถมายืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ต่อไปได้
๔. ออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยไม่มีใบอนุญาตประอบวิชาชีพ จ�ำนวน ๒๒,๔๓๔ ราย
เพื่อให้สถานศึกษาที่มีความจ�ำเป็นต้องรับผู้ที่ยังไม่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
สามารถเข้ า ประกอบวิ ช าชี พ ครู ห รื อ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังได้ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท�ำใบอนุญาตสูญหาย
หรือต้องการแก้ไขข้อมูลในใบอนุญาตให้เป็นไปตามสถานภาพ
ในปัจจุบนั จ�ำนวน ๕,๕๓๖ ราย รวมทัง้ ให้ความร่วมมือหน่วยงาน
ต้นสังกัดในการตรวจสอบการได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึ ก ษาของผู ้ ท่ี ผ ่ า นการสอบแข่ ง ขั น หรื อ คั ด เลื อ ก
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย
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ผลงานเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙

กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๑

๑. ออกข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผล
ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ข้อบังคับว่าด้วย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ใช้มาแล้ว ๑๒ ปี ก่อนมีการออก
ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน) การออกข้อบังคับคุรุสภาดังกล่าว
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ท� ำ เกิ ด ความชั ด เจน และเกิ ด ผลดี ต ่ อ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๑) ยกเลิกการให้ชาวต่างประเทศที่จะมาขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร
อบรมที่ คุรุ ส ภาก� ำหนด โดยไปก�ำหนดให้สถานศึกษาที่รับ
ครู ช าวต่ า งประเทศเข้ า ประกอบวิ ช าชี พ ครู ใ นสถานศึ ก ษา
ต้ อ งให้ ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การเป็ น ครู ใ นประเทศไทย
อย่างน้อยในเรื่อง ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๒) ไม่ น� ำ กรณี มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มมาพิ จ ารณา
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ ด้วยเหตุผลว่าผูท้ จี่ ะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา
หรือศึกษานิเทศก์ดงั กล่าวต้องได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูเป็นพืน้ ฐาน ซึง่ ถือว่าได้ผา่ นการพิจารณาว่าไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามที่กฎหมายสภาครูฯ
ก�ำหนด รวมทัง้ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หากถูกวินจิ ฉัยว่าผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพก็มีผลกับใบอนุญาตทุกฉบับที่ได้รับ
๓) สามารถใช้หลักฐานการช�ำระเงินค่าธรรมเนียม
เป็ น หลั ก ฐานแสดงการยื่ น ค� ำ ขอขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ ต่ อ อายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้นแล้ว ซึ่งผู้ยื่นค�ำขอจะได้รับใบอนุญาตเมื่อผ่านการ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ยื่นค�ำขอให้สามารถใช้หลักฐานการช�ำระเงินแทนเอกสาร
ใบรับรองที่ต้องมาขอให้คุรุสภาออกให้
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การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๑) การยื่ น ค� ำ ขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบ
วิชาชีพปรับจากเดิมทีก่ ำ� หนด “ให้ยนื่ ค�ำขอต่ออายุใบอนุญาต
ก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน” เป็น    
“ให้ยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน ๑๘๐ วันก่อนวันที่
ใบอนุ ญ าตหมดอายุ ” เพื่อให้มีระยะเวลาที่แน่น อน และ
ก�ำหนดวันออกใบอนุญาตเป็นวันที่ต่อเนื่องจากใบอนุญาตเดิม
เพื่อให้มีความชัดเจนว่าการต่ออายุก�ำหนดให้ต่อเนื่องจาก      
ใบอนุญาตเดิม
๒) ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการก�ำหนด และประพฤติตนตามจรรยาบรรณ       
ของวิชาชีพ
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก                
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพให้ตอ่ อายุใบอนุญาตต่อเนือ่ ง
เป็นครั้งที่สามตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด และไม่มี
กรณีถูกวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือ    
ถูกลงโทษทางวินัย ให้ถือเป็นใบอนุญาตตลอดชีพ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตตลอดชีพ หากถูกวินจิ ฉัยว่า
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่ไม่ใช่กรณีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต ใบอนุญาตตลอดชีพนั้นให้มีอายุใช้ได้ ๕ ปี นับแต่
วันที่ได้รับทราบค�ำวินิจฉัยดังกล่าว
๓) ผู้ที่ยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่  
ใบอนุ ญ าตหมดอายุ แ ล้ ว จะต้ อ งไม่ เ กิ น ระยะเวลา ๕ ปี                
ที่ใบอนุญาตยังมีอายุใช้ได้ และต้องเสียค่าด�ำเนินการกรณี
ขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าเป็นเงินเดือนละ ๒๐๐ บาท ระยะเวลา
ทีน่ บั ได้ไม่ถงึ ๑ เดือนให้นบั เป็น ๑ เดือน เงือ่ นไขนีจ้ ะยังไม่มผี ล
ใช้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (จะใช้บังคับ
เมื่ อ พ้ น ระยะเวลา ๑๘๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ข ้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย            
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ)
๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว
และไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่สามารถ       
ใช้สิทธิในการประกอบวิชาชีพตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับ
ต่อไป
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ยกเลิกการประทับค�ำว่า “ใบแทน” เป็นตัวอักษร       
สีแดงขนาดโตกว่าอักษรธรรมดา ส�ำหรับ “ใบแทนใบอนุญาต”
เนื่ อ งจากใบแทนก็ คื อ ใบอนุ ญ าตฉบั บ เดิ ม ซึ่ ง ออกให้ ใ หม่            
ณ ปัจจุบัน เนื่องจากมีการสูญหายหรือผู้ได้รับใบอนุญาต         
ขอแก้ไขข้อมูลในใบอนุญาต

กลุ่มทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การออกและต่ออายุใบอนุญาตตามบทเฉพาะกาล
๑) ให้ครูซงึ่ เป็นสมาชิกของคุรสุ ภาตามพระราชบัญญัตคิ รู
พุทธศักราช ๒๔๘๘ อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ ที่ยังไม่ได้รับ     
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และหรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามต�ำแหน่งทีป่ ระกอบวิชาชีพ ให้ยนื่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียน
รับใบอนุญาตดังกล่าวตามแบบที่ก�ำหนดต่อเลขาธิการคุรุสภา
ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
๒) ให้ผทู้ มี่ วี ฒ
ุ ปิ ริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอืน่
ที่ ก.ค. ก�ำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง        
เป็นข้าราชการครูกอ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ที่ ไ ด้ ยื่ น ค� ำ ขอ            
ขึ้ น ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าตพร้ อ มช� ำ ระค่ า ธรรมเนี ย ม
การขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตภายในวันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๔๙
โดยมี เ อกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า ได้ ยื่ น ค� ำ ขอขึ้ น ทะเบี ย น
รับใบอนุญาตมาแล้วภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ยื่นค�ำขอ      
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตตามแบบที่ก�ำหนดตามประเภทที่ได้
ยื่นค�ำขอไว้ต่อเลขาธิการคุรุสภาได้อีกครั้งภายใน ๑๘๐ วัน       
นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ที่ยื่น
ค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันทีข่ อ้ บังคับนี้
ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาต่ออายุ   
ใบอนุญาตให้ผู้ยื่นค�ำขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยก�ำหนด       
วันออกใบอนุญาตเป็นวันที่ต่อเนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม
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งานเด่นในอนาคต
๒. ให้ใช้เอกสารทีพ่ มิ พ์ออกจาก
ระบบสารสนเทศของคุรสุ ภาเป็นหลักฐาน
แสดงการอนุญาต
ในปี ๒๕๕๙ ส� ำ นั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา แก้ปัญหาให้ผู้ยื่นค�ำขอ
หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู     
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่ได้
ยื่ น ค� ำ ขอไว้ แ ล้ ว และผ่ า นการพิ จ ารณา
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ และผู ้ มี อ� ำ นาจ
อนุ ญ าตแล้ ว สามารถพิ ม พ์ เ อกสาร        
แสดงการอนุญาตออกจากระบบสารสนเทศ
ของคุ รุ ส ภา เพื่ อ น� ำ ไปใช้ เ ป็ น หลั ก ฐาน   
แสดงการได้รับอนุญาตจากคุรุสภา ทั้งนี้
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอ  
ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น เร่ง ด่วนต้องใช้เ อกสาร  
หลักฐานดังกล่าว ไม่ต้องเดินทางมารับ
หนั ง สื อ ที่ คุ รุ ส ภา และหนั ง สื อ ดั ง กล่ า ว
ส� ำ นั ก งานจะต้ อ งจั ด ส่ ง ให้ ส ถานศึ ก ษา        
ที่เป็นผู้ขออนุญาต
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แนวคิดของการด�ำเนินงานในปีต่อไป
แนวความคิดที่จะปรับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา คือ การก�ำหนดให้มี “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”
โดยหลั ก ฐานทุ ก ฉบั บ ที่ คุ รุ ส ภาออกให้ เ พื่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ครู ผู ้ บ ริ ห าร         
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ ควรจะเรียกว่าใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพแทน “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” “ใบรับรองสิทธิ” “ใบอนุญาตปฏิบตั ิ
การสอน” “หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาโดยไม่ มี
ใบอนุญาต” เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด�ำเนินงาน สร้างความเข้าใจได้        
เป็นเหตุเป็นผลว่า คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทีค่ รุ สุ ภาออกให้เพือ่ การประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาการออกเอกสารที่คุรุสภาออกให้ แต่มีเงื่อนไขที่ระยะเวลา  
การให้ประกอบวิชาชีพทีแ่ ตกต่างกัน เนือ่ งจากคุณสมบัตติ ามมาตรฐานทีแ่ ตกต่างกัน
แต่ เ มื่ อ ได้ รั บ การอนุ ญ าตจากคุ รุ ส ภาแล้ ว ต้ อ งพั ฒ นาตนเองให้ มี คุ ณ สมบั ต              ิ
ตามมาตรฐานทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนด จึงจะได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
อายุ ๕ ปี โดยแนวคิดทีก่ ำ� หนด เช่น ให้มกี ารออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเฉพาะ
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั่วคราว แทนการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และการออกหนังสืออนุญาตตามทีด่ ำ� เนินการเดิมทีม่ อี ยู่ ๔ แบบ ซึง่ มีเงือ่ นไข
หลั ก เกณฑ์ ก ารได้ รั บ ใบอนุ ญ าตแต่ ล ะประเภทแตกต่ า งกั น ตามหลั ก เกณฑ์                   
ที่จะพิจารณาก�ำหนดให้เหมาะสม โดยให้อยู่ในกรอบของกฎหมายที่สามารถท�ำได้
ดังนัน้ เมือ่ คุรสุ ภาออกใบอนุญาตให้แล้วจะสามารถน�ำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู
ทั้งการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทุกสังกัด
รวมทั้ง ในสถานศึกษาเอกชน
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ครูทมี่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วน
ต้องใช้ครูที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเฉพาะ ครูด้านอาชีวศึกษา ครูสาขา
ขาดแคลน ครูทมี่ ีความรูแ้ ละประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
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ส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
๓

๑

๒

ควบคุม ส่งเสริมและสนับสนุน
การประพฤติ ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

๑ นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
ผู้อ�ำนวนการกลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ (รักษาการ)

๒ ดร.บัณฑิตา จินดาทอง

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มก�ำกับดูแลจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(รักษาการ)

๓ นางเพียงใจ ขาวเหลือง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฎหมาย
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หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การประสาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
การรับเรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
การรวบรวมข้อมูลการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
การประสานการด�ำเนินงานกระบวนการสืบสวน สอบสวน และ
พิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้ง      
การด�ำเนินการแจ้งค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพกรณีการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่
กฎหมายก�ำหนด การอุทธรณ์กรณีคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และไม่ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ     
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา      
ด้านกฎหมายของส่วนงานภายในส�ำนักงานเกีย่ วกับการด�ำเนิน
คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง รวมทั้งให้ความเห็นและ    
ข้อเสนอแนะในการท�ำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างคุรุสภา      
กับบุคคลภายนอก และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. ด�ำเนินการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมการพัฒนา
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ด�ำเนิน    
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นแนวทาง    
การด�ำเนินงานใหม่ต่างจากปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ มีกิจกรรม         
การด�ำเนินงานหลายรูปแบบ และได้พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
เพิ่มอีกในปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๒๐,๙๔๐ คน นอกจากนี้เพื่อให้  
การพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ น
ด้านคุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ยังได้ขยายการจัดตัง้
ชมรมเครือข่าย “ครูคุรุคุณธรรม” ให้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับ
ปีทผี่ า่ นมาด้วย ดังนัน้ รวมจ�ำนวนผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่ คุ รุ ส ภาได้ พั ฒ นาตามโครงการฯ ตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๕๓ จนถึ ง             
ปี ๒๕๕๙ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๔๖,๗๒๘ คน
๒. จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ที่ ค ณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพมีค�ำวินิจฉัยหรือเลขาธิการคุรุสภาโดยผ่าน
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีคำ� สัง่ ให้ดำ� เนินการมีหลายกรณี
ดังนี้ ไม่รับพิจารณา ยุติเรื่อง ยกข้อกล่าวหา/ข้อกล่าวโทษ       
ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งหมดจ�ำนวน ๒๑ เรื่อง และ
การด�ำเนินการด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการสืบสวนข้อเท็จจริง/
สอบสวนการประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ จ�ำนวน ๔๕ เรือ่ ง
๓. การด�ำเนินการพิจารณา วินิจฉัย ให้ค�ำปรึกษา      
ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะการตรวจสอบความถูกต้องของ          
การท� ำ นิ ติ ก รรมสั ญ ญา จ� ำ นวน ๔๒ เรื่ อ ง การประชุ ม                
คณะอนุ ก รรมการกฎหมายและระเบี ย บ จ� ำ นวน ๓ ครั้ ง          
การด�ำเนินการเกีย่ วกับคดี จ�ำนวน ๓๖ เรือ่ ง และการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการอุทธรณ์ จ�ำนวน ๒ ครั้ง

กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
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กลุ่มก�ำกับดูแลจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ผลงานเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ด�ำเนินการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ด�ำเนินการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางการด�ำเนินงานใหม่ มีกิจกรรมการด�ำเนินงาน
หลายรูปแบบ โดยด�ำเนินการตามกิจกรรมดังนี้
		 กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาแกนน�ำ
ด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติผปู้ ระกอบ
วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาที่ มี ก ารพั ฒ นาและมี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น                 
ผู้มีคุณธรรม และจรรยาบรรณระดับดีเด่นให้ได้รับรางวัล “คุรุคุณธรรม”       
เข็มทอง จ�ำนวน ๑๐ คน เข็มเงิน จ�ำนวน ๓๐ คน และ เข็มทองแดง จ�ำนวน
๗๐ คน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑๑๐ คน
		 กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับ
รางวัล “คุรุคุณธรรม” ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ เข้ารับการพัฒนาให้เป็น
วิทยากร “คุรุคุณธรรม” (หลักสูตร ๕ วัน) ประจ�ำปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑๓๗ คน
		 กิจกรรมที่ ๓ ด�ำเนินการพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตามหลักสูตรผูน้ ำ� จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร
๑ วัน) ให้กับผู้ประสงค์จะเข้าสู่วิชาชีพและจะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ในอนาคต ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ และ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ด�ำเนินการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
และคณะอืน่ ๆ ทีส่ นใจทีจ่ ะขูว่ ชิ าชีพ รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐,๐๖๓ คน
		 กิจกรรมที่ ๔ ถอดบทเรียนแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ บบแผนพฤติกรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพือ่ เป็นแนวทางการพัฒนาแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ และความต้ อ งการจ� ำ เป็ น ในการส่ ง เสริ ม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ             
รวมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ประชาชน และ
นั ก เรี ย น สนใจเข้ า ร่ ว มถอดบทเรี ย น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่ ว มให้ ข ้ อ มู ล             
ความต้องการและจ�ำเป็น จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๕,๐๐๐ คน

		 กิ จ กรรมที่ ๕ หลายหน่ ว ยงาน
ร่วมพัฒนาได้ขอใช้หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนา
จรรยาบรรณของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทาง
การศึกษา และขอใช้วิทยากร “คุรุคุณธรรม”
ของคุ รุ ส ภาไปพั ฒ นาบุ ค ลากรหน่ ว ยงาน          
อาทิเช่น หน่วยงาน สพฐ. สช. กศน. สอศ. และ
อปท. ซึ่ ง มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากร            
ในหน่วยงานของตนเอง รวมจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
๕,๐๐๐ คน
๒. การด�ำเนินการจัดท�ำบทความทาง
จรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา     
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกตั้งแต่เดือน
มกราคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๙ คือ จรรยาบรรณ
กับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีศกึ ษา
เกี่ ย วกั บ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ กรณี     
เล่นการพนันไพ่ปอ๊ กแปด - ป๊อกเก้า การด�ำเนินการ
ทางจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพทาง   
การศึ ก ษา กรณี ล งโทษนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา       
ด้วยการเฆีย่ นตี ความเกีย่ วพันระหว่างความรับผิด
ทางอาญา ความรับผิดทางวินยั และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กรณี ศึ ก ษาผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ กรณีเสพ
และจ� ำ หน่ า ยยาเสพติ ด ให้ โ ทษประเภทที่ ๑
(ยาบ้ า ) ให้ กั บ เด็ ก นั ก เรี ย นพฤติ ก รรมของ             
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งอาจเข้าข่าย  
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ กรณี
ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของ
ทางราชการพฤติ ก รรมซึ่ ง อาจเข้ า ข่ า ยการ
ประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ กรณี       
ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของ
ทางราชการ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประพฤติ
ผิ ด จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ทางราชการ          
กรณีความผิดเกีย่ วกับเพศระหว่างครูกบั ศิษย์ใน
ความดูแล และพฤติกรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
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กลุ่มกฎหมาย
ทางการศึกษาซึ่งอาจเข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ กรณีกู้ยืมเงินเมื่อถึงก�ำหนดช�ำระ กลับเพิกเฉย
ไม่ช�ำระหนี้ตามสัญญา
๓. ด�ำเนินการติดตามการทุจริตการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู การเร่งรัดร่างกฎหมายส�ำคัญของรัฐบาล
(เพิ่มเติม) และการยกร่างกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย         
ให้สอดคล้องกับค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ      
การตรวจร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม           
ข้ อ เสนอแนวทางการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม (ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ     
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม)
การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การด�ำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพไม่ถูกต้อง เช่น ปลอมแปลงเอกสาร ไม่มี          
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา การเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
ชีแ้ จงค�ำสัง่ ศาลคดีศาลปกครองอุดรธานี รายงานผลการด�ำเนินการ
ติ ด ตามเงิ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทาง ค่ า เบี้ ย ประชุ ม และ             งานเด่นในอนาคต
ค่ า สมนาคุ ณ การฟ้ อ งเรี ย กคื น เงิ น ค่ า เบี้ ย ประชุ ม และเงิ น          
เปิ ด ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการประพฤติ ผิ ด                    
ค่าสมนาคุณเกินสิทธิจากกรรมการคุรุสภา การด�ำเนินคดี           
ตามกฎหมายกับผูป้ ระกอบวิชาชีพครู การชีแ้ จงข้อเท็จจริงและ จรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิด    
ความสะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ปัญหาการขอเทียบโอนและการรับรองหลักสูตรการศึกษา
หรือผู้รับบริการ
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ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

๓ ๒

๑

๔

ยกระดับการยกย่อง ส่งเสริม
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน

๑ นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาวิชาชีพ (รักษาการ)

๒ นางสาวละเมียด สิทธิกูล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มยกย่องวิชาชีพ

๓ นางสาวชญานิศ รุจิรชัย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิทยบริการ

๔ นางมณฑา แสงชัน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มมูลนิธิและกองทุน
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการเสนอแผนงาน
และแนวทางการพัฒนาและยกย่องวิชาชีพและผู้ประกอบ
วิชาชีพ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบ
วิชาชีพ การเสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละการให้บริการสารสนเทศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และ
เผยแพร่ผลงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพทีไ่ ด้รบั ยกย่อง การด�ำเนินงาน
มูลนิธิ และกองทุนของคุรุสภา และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. การส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพ
๑.๑ การพัฒนาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ส่งเสริม
สนับสนุน ให้มีการรวมตัวเป็น “เครือข่ายครูและบุคลากร
ทางการศึกษา” ทีจ่ ดั กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ งให้แก่
สมาชิกในเครือข่ายตามรูปแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)”          
ยึดหลักการพัฒนาทีเ่ ปลีย่ นจาก Training mode ไปสู่ Learning
mode เพิม่ กระบวนการเรียนรูท้ เี่ กิดจากการน�ำผลการปฏิบตั จิ ริง
ในระดับชัน้ เรียน และการสะท้อนคิดร่วมกันของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
มาจัดการเรียนรูข้ องลูกศิษย์ให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ กว่าเดิม ปี ๒๕๕๙
สนับสนุนเงินอุดหนุนให้เครือข่ายฯ จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
แบบ PLC จ�ำนวน ๔๗ เครือข่าย และร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ จ�ำนวน ๕ แห่ง ท�ำหน้าที่ก�ำกับ ติดตาม ชี้แนะ และ
เป็นพีเ่ ลีย้ ง (Coaching & Mentoring) ทางวิชาการให้แก่เครือข่ายฯ
ที่ได้เงินอุดหนุนอีกด้วย
๑.๒ การจัดประชุมทางวิชาการประจ�ำปี
จัดประชุมทางวิชาการประจ�ำปี เป็นเวที    
ทางวิชาการให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้แลกเปลีย่ น
เรียนรู้องค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพที่มีความส�ำคัญและ
จ�ำเป็นส�ำหรับการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ เผยแพร่ผลงานวิจยั
และผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ที่ผ่านการคัดสรรจาก
คุรสุ ภาให้รบั รางวัล “ระดับประเทศ” ทัง้ ในรูปแบบการบรรยายและ
การจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ซึง่ ในปี ๒๕๕๙ มีการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ใน ๑๒ ประเด็นส�ำคัญ และน�ำเสนอผลงานวิจัย จ�ำนวน
๗ เรือ่ ง และผลงานหนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม จ�ำนวน ๔๓ เรือ่ ง
จัดประชุม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙           
ณ โรงแรมเซ็ น ทราศู น ย์ ร าชการและคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์            
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๕๔ คน
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๑.๓ การให้บริการข้อมูล ความรูท้ างวิชาการ และ

พัฒนาหอสมุดคุรสุ ภาให้เป็นศูนย์วทิ ยบริการ
วิชาชีพทางการศึกษา เพือ่ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
วิชาชีพทางการศึกษา และคลังสมอง ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ทัง้ ในรูปแบบ
ของห้องสมุดเสมือนจริง และห้องสมุดทัว่ ไป สามารถใช้บริการ
ด้วยตนเอง หรือผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ เว็บไซต์คุรุสภา
๑.๔ การพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ต าม          
พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช ส� ำ นั ก งานโครงการตาม        
พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ
ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยจัดสรรเงินอุดหนุนเพือ่ พัฒนาครูทไี่ ม่มคี ณ
ุ วุฒทิ างการศึกษา
จ�ำนวน ๑๔๐ คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน และสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ โ ครงการตาม         
พระราชด�ำริ ให้เข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู รูปแบบ “การศึกษาทางไกล” เพื่อให้มีคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ เกิดสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
แก่ผู้เรียน

กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ
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๒. การยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
๒.๑ การจัดงานวันครูครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐    
“พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”
คุ รุ ส ภาจั ด งานวั น ครู ครั้ ง ที่ ๖๑ ในวั น ที่        
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ พร้อมกันทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
เพือ่ น้อมเทิดเกล้าถวายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติคณ
ุ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช “พระผูท้ รงเป็นบูรพาจารย์
แห่ ง แผ่ น ดิ น ” และเพื่ อ ยกย่ อ งวิ ช าชี พ ครู ใ ห้ สั ง คม และ
ประชาชนทัว่ ไปได้รบั รู้ และตระหนักในความส�ำคัญของครู และ
อาชีพครูที่ได้ทุ่มเท เสียสละในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็น   
คนดี คนเก่ง เป็น “คนคุณภาพ” ของประเทศ กิจกรรมวันครู
ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีร�ำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
และกิ จ กรรมเพื่ อ ความสามั ค คี ร ะหว่ า งผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ          
กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ทุกสถานศึกษา มี “หนึ่งค�ำขวัญ      
หนึ่ ง สถานศึ ก ษา” ที่ เ หมาะกั บ บริ บ ท กิ จ กรรมจิ ต อาสา           
การเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อแสดงความรัก ความห่วงใย และสาน
ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูป้ กครองเพือ่ ช่วยกันดูแล ช่วยเหลือผูเ้ รียน
ทุกด้าน โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)   
เป็นประธานในงานวันครู พร้อมทั้งได้มอบสาร และค�ำขวัญ   
แก่ ค รู ทั่ ว ประเทศ ว่ า “ชาติ พั ฒ นา ด้ ว ยครู ดี มี คุ ณ ภาพ           
ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู”
๒.๒ การจัดท�ำหนังสือประวัติครู และหนังสือ
ประวัตคิ รูฉบับพิเศษ “พระผูท้ รงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”
คุรุสภาจัดท�ำหนังสือประวัติครู ฉบับพิเศษ
“พระผูท้ รงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพือ่ เทิดพระเกียรติคณ
ุ
ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช          
จ� ำ นวน ๓,๐๐๐ เล่ ม และหนั ง สื อ ประวั ติ ค รู เล่ ม ที่ ๖๐               
ได้เรียบเรียงประวัติของครูที่ล่วงลับไปแล้ว จ�ำนวน ๒๔ คน    
เป็นผู้อุทิศตนให้แก่วิชาชีพ สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา
ปรากฏเด่นชัด จนเป็นทีย่ อมรับยกย่อง และถือเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ของศิษย์ อนุชนรุน่ หลัง และวงการวิชาชีพ จ�ำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม

๓. การยกย่ อ ง เชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษา
๓.๑ การประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
ประกาศรายชือ่ เป็น “ครูอาวุโส” ประจ�ำปี ต้องมีการปฏิบตั กิ ารสอน
อย่างต่อเนื่องมาจนมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามที่ประกาศฯ ก�ำหนด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานวโรกาสให้ครูอาวุโสเข้าเฝ้าฯ เมื่อเกษียณอายุ
จากการเป็นครู และได้รบั พระราชทานเข็มเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ
ครูอาวุโส ซึง่ ครูอาวุโสประจ�ำปี ๒๕๕๘ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ ๙,๗๑๓ คน
และมี จ� ำ นวน ๕,๔๔๔ คน แจ้ ง ความประสงค์ เข้ า เฝ้ า ฯ                
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร               
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒๑ ธั น วาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย                     
สวนจิตรลดา และมีครูจ�ำนวน ๖๐ คน ที่ได้รับพระราชทาน   
เงินช่วยเหลือ ปัจจุบนั มีครูอาวุโสได้เข้าเฝ้าฯ รวม ๑๐๐,๗๘๔ คน
และได้รับเงินช่วยเหลือ จ�ำนวน ๑,๙๙๒ คน
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๓.๒ รางวัลคุรุสภา
คุรสุ ภาสรรหาผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทีม่ กี ารประพฤติปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิ ช าชี พ ดี เ ด่ น สร้ า งผลงานที่ ส ่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพผู ้ เรี ย น
คุณภาพการศึกษา และคุณประโยชน์ดา้ นการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
จนเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด ต่ อ ผู ้ ร ่ ว มวิ ช าชี พ และสาธารณชน
ปี ๒๕๕๙ มีผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รบั รางวัลคุรสุ ภา
จ�ำนวน ๙ คน จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา รวมทั้งสิ้น
๒๙๑ คน
๓.๓ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น
คุรสุ ภาด�ำเนินการยกย่องครูภาษาไทยผูส้ ร้าง
รากฐานความมัน่ คง และธ�ำรงรักษาวัฒนธรรมภาษาประจ�ำชาติ
ให้มั่นคงยั่งยืน โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ และได้รับมอบเข็มพระนามาภิไธย่อ สธ. สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโล่เกียรติคณ
ุ
ปี ๒๕๕๙ มีผู้ได้รับรางวัล จ�ำนวน ๕๐ คน นับถึงปัจจุบัน
มีครูภาษาไทยดีเด่นได้รับรางวัล รวม ๔,๐๖๕ คน
๓.๔ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น
คุ รุ ส ภาด� ำ เนิ น การร่ ว มกั บ สมาคมครู
ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สรรหาครู
ภาษาฝรัง่ เศสดีเด่น ปีละ ๖ คน เพือ่ เป็นการสืบสานพระปณิธาน
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวง
นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ในฐานะทรงเป็ น “สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า
อาจารย์” ของนิสิตนักศึกษา และวงการครูภาษาฝรั่งเศส
ทรงวางแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนการสอนภาษาฝรัง่ เศส
และทรงรั บ สมาคมครู ภ าษาฝรั่ ง เศสแห่ ง ประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ นับถึงปัจจุบันมีครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นได้
รับรางวัล รวม ๔๒ คน

กลุ่มวิทยบริการ
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๓.๕ รางวัล บี เจ ซี ครูไทยของแผ่นดิน
คุรสุ ภาด�ำเนินการร่วมกับ สพฐ.และบริษทั เบอร์ลี่
ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ให้รางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ในระดับประถมศึกษาที่เป็นต้นแบบในการพัฒนา และสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครูมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภา
ก�ำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สามารถ
ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ปีละ ๑๐ คน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลปีที่ ๓ (๒๕๕๙)

ผลงานเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. การจั ด ท� ำ หนั ง สื อ ประวั ติ ค รู (ฉบั บ พิ เ ศษ)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช “พระผูท้ รง
เป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาส�ำนึกในพระเมตตาธิคณ
ุ
และพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ด ้ ว ยประจั ก ษ์ ใ น
แบบอย่ า งความเป็ น ครู ที่ เ ยี่ ย มยิ่ ง ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชานุเคราะห์
ที่ พ ระราชทานแก่ ค รู แก่ ก ารประกอบวิ ช าชี พ ครู และแก่
การปฏิ บั ติ ง านทางการศึ ก ษา รวมทั้ ง พระราชกรณี ย กิ จ
อีกอเนกอนันต์ จึงได้เทิดพระเกียรติคุณแสดงความจงรักภักดี
ด้วยการจัดท�ำหนังสือประวัติครู (ฉบับพิเศษ) เนื่องในโอกาส
วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ขึน้ จ�ำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม เพือ่ เผยแพร่
พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช “พระผูท้ รงเป็นบูรพาจารย์
แห่งแผ่นดิน” ให้แผ่ไพศาลสืบไป

กลุ่มมูลนิธิและกองทุน
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งานเด่นในอนาคต
๒. การพัฒนาวิชาชีพตามแนวคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)”
ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
การรวมตัวกันทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบ “ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ซึ่งเป็นคุณลักษณะส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการพัฒนา
การเรี ย นการสอน การบริ ห าร และการปฏิ รู ป สถานศึ ก ษาที่ น� ำ ไปสู ่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ และความ
ท้าทายตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ เป็นการพัฒนา
ที่ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mind Set) การท�ำงานของครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปี ๒๕๕๙ จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายฯ จ�ำนวน ๔๗ เครือข่าย
ทั้งระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับหน่วยงานทางการศึกษา
และระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู ให้รวมตัวกันจัดเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โดยการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน การปฏิบัติที่มีเป้าหมาย
เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ
และเปิดรับฟังการชี้แนะการปฏิบัติงานรวมทั้งการสนทนาที่มุ่งสะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ จ�ำนวน ๕ แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการชี้ แ นะและเป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ แ ก่ เ ครื อ ข่ า ยฯ ซึ่ ง ภายใต้
การด�ำเนินงานพัฒนาวิชาชีพแบบ PLC ต้องอาศัยความตั้งใจ การลงมือ
ปฏิบัติจริง และความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างเครือข่ายครูฯ
สถาบันอุดมศึกษา และส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา เพือ่ น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ
ของการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพที่ยั่งยืน
๓. การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ด�ำเนินการสรรหาผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ นตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ สร้างผลงาน และท�ำคุณประโยชน์ตอ่ การศึกษา รวมทัง้ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ ก�ำลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจทีด่ แี ก่ผรู้ ว่ มวิชาชีพ
และสังคม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา
และเครือข่ายทางวิชาชีพต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จนได้ผสู้ มควรได้รบั การยกย่อง
ให้รบั รางวัลต่างๆ เช่น รางวัลคุรสุ ภา จ�ำนวน ๙ คน รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น
จ�ำนวน ๕๐ คน รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น จ�ำนวน ๖ คน รางวัลผลงาน
วิจัยดีเด่น จ�ำนวน ๗ คน รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
จ� ำ นวน ๔๓ แห่ ง นอกจากนี้ ยั ง สรรหา และเสนอรายชื่ อ ครู ผู ้ ส ร้ า ง
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของศิษย์ และเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษา
เพื่อสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒
ปี ๒๕๖๐ ในส่ ว นของส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา จ� ำ นวน ๑ คน
และร่วมประชุมกับมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพือ่ เตรียมความพร้อม
การจัดให้มพี ธิ พี ระราชทานรางวัลแก่ครูจากประเทศอาเซียนและติมอร์ - เลสเต
รวม ๑๑ ประเทศ และจัดประชุมทางวิชาการ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑. การทู ล เกล้ า ฯ ถวายเครื่ อ งหมาย
เชิ ด ชู เ กี ย ร ติ แ ล ะ ค� ำ ป ร ะ ก า ศ ร า ช ส ดุ ดี
เฉลิมพระเกียรติคณ
ุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นครูอาวุโส ประจ�ำปี ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการคุรสุ ภา
และคณะกรรมการมูลนิธชิ ว่ ยครูอาวุโส ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เข้าเฝ้าฯ เพือ่ ทูลเกล้าฯ ถวายเครือ่ งหมาย
เชิดชูเกียรติและค�ำประกาศราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติคณุ
ในวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
๒. การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ตามแนวคิ ด
“ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC)”
ปี ๒๕๕๙ คุรุสภาสร้างเครือข่ายครูฯ
ที่ มี ก ารรวมตั ว กั น พั ฒ นาวิ ช าชี พ ตามแนวคิ ด
“ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ” รวม ๔๗ เครือข่าย
กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และจากการ
ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานร่วมกับ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในพื้ น ที่ สามารถคั ด สรรและ
ยกระดับ และยกย่องเครือข่ายฯ ที่มีการปฏิบัติดี
เป็นแบบอย่างได้จำ� นวนหนึง่ โดยมีการถอดบทเรียน
ความส�ำเร็จ และจัดให้มีเวทีทางวิชาการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�ำเสนอผลงานความส�ำเร็จ
ของเครือข่ายทีม่ กี ารพัฒนาวิชาชีพแบบ PLC ในการ
ประชุมทางวิชาการของคุรุสภา คาดว่าจัดประมาณ
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ นอกจากนี้ยังจัดท�ำบทเรียน
ความส�ำเร็จของเครือข่ายฯ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออื่นๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพั ฒ นาวิ ช าชี พ แบบ PLC เผยแพร่ ใ ห้ แ ก่
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา
และผู้สนใจทั่วไป
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๓. การสร้างระบบการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง (Continuing Education Professional
Development) เพือ่ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
การส่งเสริม พัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้มีการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ ตลอดระยะเวลาของ
การอยู่ในเส้นทางวิชาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพส�ำหรับการประกอบวิชาชีพ
สามารถพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการสั่งสม
ความรู้เกิดความช�ำนาญการ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
สามารถสร้างผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพส่งผลต่อการพัฒนาผูเ้ รียน และ
งานการศึกษาอย่างแท้จริง ท�ำให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ที่เป็นรูปธรรม และผลการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คือ
ร่องรอยของการพัฒนาเพือ่ ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ โดยเร่งด�ำเนินการวางแนวทางและเตรียมการด�ำเนินงาน
ของ “ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา”
เพื่ อให้ ท� ำ หน้ า ที่ บ ริหารจัดการเกี่ยวกับ การศึก ษาต่อเนื่อง
ในลักษณะต่างๆ รับรองและขึน้ ทะเบียนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
หลั ก สู ต รการพั ฒ นา และสถาบั น ที่ จั ด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
รวมทัง้ ก�ำหนดค่าหน่วยคะแนนกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพและ
หลักสูตรการพัฒนา ผ่านการบันทึกหน่วยคะแนนเพือ่ เชือ่ มโยง
กั บ ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าชี พ และการต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพอย่างเป็นระบบ
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๔. การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและความเข้ ม แข็ ง
ของกองทุ น ต่ า งๆ ในส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาเพื่ อ
การพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด�ำเนินการยุบรวม
กองทุนต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกัน ส่งผลให้
กองทุนมีศกั ยภาพและมีความเข้มแข็งยิง่ ขึน้ มีงบประมาณและ
ดอกผลในการน�ำไปส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพ
รวมทัง้ ยกย่อง และผดุงเกียรติผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และทั่วถึงในวงกว้างยิ่งขึ้น รวมทั้งด�ำเนิน
การประสานความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชนเพื่อรวมพลังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการระดม
หารายได้เข้าสมทบกองทุนต่อไป

๗๒ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ส�ำนักนโยบายและแผน

๔

๓ ๑ ๒

เป็นส่วนงานหลัก ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรและขับเคลื่อน
ภารกิจของคุรุสภาสู่การยอมรับ
ในประชาคมอาเซียน

๑ นางธีรวัฒนา มีศิลป์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน

๒ นางสาววราภรณ์ สายน้อย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

๓ ดร.สุญาดา สุนทรศารทูล

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล

๔ นางสาวณิชา มั่นนุช

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
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๗๒ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

ตามระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่
ของส่ ว นงานในส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ก� ำ หนดให้
ส�ำนักนโยบายและแผนมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก�ำหนด
นโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
และแผนงานโครงการของคุรุสภา การจัดท�ำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหาการพัฒนาวิชาชีพการประกอบวิชาชีพ
หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ การจัดตั้ง จัดสรร และ
บริหารงบประมาณ วิจัย ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด�ำเนินงาน
การควบคุมภายใน การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอคณะกรรมการคุรุสภา
เพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรี งานวิเทศสัมพันธ์เกีย่ วกับการประสานสัมพันธ์ ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ
การระดมทรัพยากร ความร่วมมือ การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารเพือ่ การพัฒนา
วิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ และงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. งานบริหารแผนและงบประมาณประจ�ำปี
๑) จัดท�ำจุดเน้นนโยบายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) จัดท�ำกรอบการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์คุรุสภา (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๓) จัดท�ำ Road map การปฏิรปู คุรสุ ภา เพือ่ ยกระดับคุณภาพครู
สู ่ คุ ณ ภาพการศึ กษาไทย เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดท�ำ  (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์คุรุสภา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๔) จัดท�ำค�ำขอเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภา โดยได้รับงบประมาณ จ�ำนวน ๒๖๕,๙๗๖,๔๐๐ บาท
๕) ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนการปฏิบตั งิ าน
และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ พร้อมรายงานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาต่อผู้บริหารส�ำนักงาน คณะกรรมการคุรุสภา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมจ�ำนวน ๔๑ ครั้ง
๖) ประเมินผลการด�ำเนินการจัดงานต่างๆ ของส�ำนักงานและ
จัดท�ำรายงานผลจ�ำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ รายงานการน�ำครูอาวุโส ประจ�ำปี
๒๕๕๗ เข้าเฝ้าฯ และรายงานการประเมินผลการจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๙
๗) ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดท�ำและ
ปรับปรุงแผน การจัดท�ำและจัดสรรงบประมาณ การขับเคลือ่ นนโยบาย / Road Map
การติดตามประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมจ�ำนวน ๒๕ ครั้ง
๘) จัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พร้อมเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ จ�ำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม
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๒. การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ เ พื่ อ
การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาได้ดำ� เนินงาน
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ห่ ง
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘ (๓) และมาตรา ๙ (๙)
เพื่อให้การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
ด�ำเนินการ ดังนี้
๑) จั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษางานวิ จั ย
จ�ำนวน ๓ เรือ่ ง ได้แก่ (๑) การศึกษาการด�ำเนินงาน
เพื่อการยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา (๒) การสร้างแรงบันดาลใจ
ส�ำหรับครู เพือ่ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
เชือ่ มโยงกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียน
และความก้าวหน้าในวิชาชีพและ (๓) การศึกษา
การส่งเสริมและสนับสนุน เครือข่ายวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

๗๒ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ผลงานเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๒) ประสานงานการด�ำเนินการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย
(ทุนมุ่งเป้า ๒๕๕๘) จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู
ในศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีโครงการวิจยั ภายใต้แผนงานวิจยั จ�ำนวน ๓ โครงการ
ประกอบด้วย (๑) รูปแบบการผลิตครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพในศตวรรษที่ ๒๑ (๒) รูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพเพือ่ ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และ
(๓) การพัฒนาตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา เพื่อยกระดับ
คุณภาพครูในศตวรรษที่ ๒๑
๓. การประชุมสภาครูอาเซียน (ASEAN Council of Teachers
Convention) คณะผู้แทนคุรุสภา จ�ำนวน ๒๓ คน น�ำโดย หม่อมหลวงปริยดา
ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าร่วม
ประชุมสภาครูอาเซียน +๑ ครัง้ ที่ ๓๒ หัวข้อ “Expansion of Quality Education
in ASEAN and Korea through Character Global Citizenship Education
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม The K-Hotel กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี
๔. การเสริม สร้า งการพัฒนาวิช าชีพ ทางการศึกษากับองค์กร
วิชาชีพในต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือด้านการ
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษากับองค์กรวิชาชีพในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน และศึกษารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูในประเทศ
กลุ ่ ม อาเซี ย น และแนวทางการเตรี ย มน� ำ วิ ช าชี พ ครู สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น
โดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้
๑) เข้ า ร่ ว มประชุ ม และน� ำ เสนอรายงานการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ด้านมาตรฐานและการศึกษาครู ในการประชุม
ระดับภูมภิ าค "1st Regional Forum on Teacher Education Frameworks
and Reforms in Southeast Asia" ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๒) เข้าร่วมประชุมวิชาการปรัชญาส�ำหรับเด็ก (Philosophy for
Children (P4C) Symposium) ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ Young Women's Christian Association สาธารณรัฐสิงคโปร์

๑. การจัดท�ำมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพ
ครู อ าเซี ย น ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานจั ด ท� ำ 
(ร่าง) มาตรฐานสมรรถนะครูในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีหน้าที่ศึกษามาตรฐาน
สมรรถนะครูระดับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และประเทศ
ชัน้ น�ำด้านมาตรฐานวิชาชีพครู วางแผน วิเคราะห์
การด�ำเนินงานจัดประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญ และการจัด
ประชุ ม รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น จากผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
เพือ่ จัดท�ำร่าง มาตรฐานสมรรถนะครูในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และด�ำเนินการจัดท�ำ 
(ร่าง) มาตรฐานสมรรถนะครูในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้มีการจัดประชุมและ
จัดท�ำ (ร่าง) กรอบแนวคิดการจัดท�ำมาตรฐาน
อ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน (ASEAN Teaching
Profession Reference Standard)
๒. การจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่ อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นมาตรา ๙ (๑๒) แห่ ง
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยมี ค ณะท� ำ งานวิ เ คราะห์ แ ละรวบรวม
ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ
ทางการศึกษาด�ำเนินการ เนื้อหาประกอบด้วย
การปฏิรูปมาตรฐานองค์กรวิชาชีพ การปฏิรูป
มาตรฐานและจิตวิญญาณครู และการปฏิรูป
กฎหมาย การบริหารงานบุคคล ซึ่งได้มอบต่อ
นายกรั ฐ มนตรี เ นื่ อ งในโอกาสงานวั น ครู ที่
๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
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งานเด่นในอนาคต

๑. การจัดท�ำมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน
โดยท�ำความร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ในการพัฒนากรอบมาตรฐาน
และสมรรถนะครู ข องภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อจัดท�ำเป็นมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน และ
เป็นแนวทางพัฒนาครูและวิชาชีพทีเ่ ป็นมาตรฐานกลางร่วมกัน
๒. การเข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๓
ในฐานะตั ว แทนผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาของ
ประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและ
การพัฒนาวิชาชีพครู รวมถึงการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการ
และวิ ช าชี พ ในระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น ณ เมื อ งดานั ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๓. การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์คุรุสภา (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพือ่ กรอบแนวทางในการด�ำเนินงาน
ของคุรุสภา ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
และแผนการศึ ก ษาของชาติ โดยมุ ่ ง เน้ น ให้ ผู ้ ป ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษามีความรู้ สมรรถนะ และจรรยาบรรณ
ทัดเทียมประเทศชั้นน�ำในประชาคมอาเซียน ส่งผลให้
คุรสุ ภาเป็นองค์กรวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในประเทศและในกลุม่ ประชาคมอาเซียน
ภายในปี ๒๕๖๔
๔. การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การวิจยั การพัฒนา
วิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศ
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) เพื่อให้ได้ผลการวิจัย/องค์ความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาและสนับสนุน
การด�ำเนินงานตามพันธกิจของคุรสุ ภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับ
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ส�ำนักอ�ำนวยการ

๓ ๔
๕ ๑ ๒ ๖

เราพร้อมให้บริการ
เพราะคุณเป็นคนส�ำคัญ

๑ นางโสภิตา สุวรรณะ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ

๒ นางสาวจุฑารัตน์ ประพฤทธิกุล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานกลาง

๓ นางนิรมล นาฎกระสูตร
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

๔ นางสาวนิลวรรณ โรงแสง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มการคลัง

๕ นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร

๖ นางภรณี สรสังวรณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มประสานงานและการประชุม
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หน้าที่ความรับผิดชอบ

๖. ประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองพิจารณาเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นทีเ่ ชิดชูยงิ่ ช้างเผือก เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ�ำปี ๒๕๕๙
๗. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการเลือ่ นเงินเดือนของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาครึ่งปีหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๘. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
๙. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา จ�ำนวน ๖ ราย เพื่อปฏิบัติงานระบบตอบรับอัตโนมัติ
ผลการด�ำเนินงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (Call Center)
๑๐. ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การต่ อ สั ญ ญาจ้ า งที่ ป รึ ก ษาของ
งานบริหารงานกลาง
๑. งานรับ – ส่ง หนัง สือของหน่วยงาน ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จ�ำนวน ๑ ราย
๑๑. แต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาของส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
ภายในและภายนอก จ�ำนวน ๒๘๐,๐๐๐ ฉบับ
๒. งานวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง (นายไพบูลย์ เสียงก้อง) ตามค�ำสั่ง สนง.ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลว.๒๙ ม.ค.๕๙
๑๒. ด�ำเนินการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส�ำนักงาน
หนังสือทุกประเภท จ�ำนวน ๒๒,๙๕๐ เรื่อง
๓. งานพิจารณาเสนอความเห็นหนังสือรับเข้า เลขาธิการคุรุสภา จ�ำนวน ๒๕ ราย
และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน จ�ำนวน
กลุ่มบริหารงานกลาง
๑๖,๕๗๐ เรื่อง
๔. งานสนั บ สนุ น การกุ ศ ลและกิ จ กรรม
วันส�ำคัญ จ�ำนวน ๒๗ เรื่อง
๕. งานบ�ำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
อาคารสถานที่ จ�ำนวน ๓๔๕ เรื่อง
๖. งานการให้บริการด้านอาคารสถานที่
และยานพาหนะ จ�ำนวน ๒,๖๕๐ ครั้ง
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ในส่วนต่างๆ ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานเลขานุการ
งานประชุม งานบริหารการเงิน การบริหารการบัญชี
การบริหารงานการพัสดุ อาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ
การบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการพนักงาน
เจ้าหน้าที่ การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์
ของคุรสุ ภา การจัดท�ำวารสารของคุรสุ ภา การประสาน
งานคุรสุ ภาในส่วนภูมภิ าค และงานอืน่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

งานบริหารงานบุคคล

๑. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลของส�ำนักงาน
๒. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการกลั่ น กรอง
การย้ายพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
๓. ประชุมคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง
กรณีครุภัณฑ์ส�ำนักงานไม่มีให้ตรวจนับ
๔. ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ไม่รา้ ยแรง กรณีครุภณ
ั ฑ์สำ� นักงานไม่มใี ห้ตรวจนับ
๕. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของส� ำ นั ก งาน
เลขาธิการคุรสุ ภาเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็นพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ และคั ด เลื อ กพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้
ด�ำรงต�ำแหน่งในกลุม่ บริหาร ต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการกลุม่

66

กลุ่มบริหารงานบุคคล

๗๒ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กลุ่มการคลัง

งานการคลัง

๑. งานการเงิน
๑) ตรวจสอบการรั บ เงิ น ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
จ�ำนวน ๑๗,๑๖๕ ฉบับ
๒) ตรวจสอบการจ่ า ยเงิ น ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
จ�ำนวน ๒,๕๖๑ ฉบับ
๒. งานการบัญชี
๑) งานจัดท�ำบัญชีและรายงานฐานะทางการเงินของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา และรายงานฐานะทางการเงินในภาพรวมของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
(๑) งบดุล ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จ�ำนวน ๑๒ ฉบับ
และงบดุลในภาพรวมของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จ�ำนวน ๑ ฉบับ
(๒) งบรายได้และค่าใช้จ่าย ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
จ�ำนวน ๑๒ ฉบับ และงบรายได้และค่าใช้จา่ ยในภาพรวม จ�ำนวน ๑ ฉบับ
๒) งานจัดท�ำบัญชีและรายงานฐานะทางการเงินของกองทุน
และมูลนิธิงบดุล จ�ำนวน ๗๒ ฉบับ งบก�ำไรขาดทุน จ�ำนวน ๗๒ ฉบับ
๓) งานตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน จ�ำนวน ๒,๘๑๙ ฉบับ
๔) ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินสวัสดิการส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
จ�ำนวน ๖๓ ฉบับ และตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน จ�ำนวน ๘๐ ฎีกา
๓. งานการพัสดุ
๑) งานจัดหา จัดซือ้ และจัดจ้างของส�ำนักงาน จ�ำนวน ๒๐๔ เรือ่ ง
๒) งานตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน จ�ำนวน ๒๓๘ เรื่อง
๓) ตรวจสอบการจัดท�ำทะเบียนคุมวัสดุ มีลงทะเบียนวัสดุ
จ�ำนวน ๑๘๓ รายการ และมีการเบิกจ่ายวัสดุสำ� นักงาน จ�ำนวน ๓๙๓ เรือ่ ง
๔) จัดท�ำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
และท�ำการส�ำรวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานต่างๆ
๔. งานสารบั ญ รั บ เข้ า จ� ำ นวน ๑,๑๒๔ เรื่ อ ง ส่ ง ออก
จ�ำนวน ๑,๒๐๖ เรื่อง

กลุ่มสื่อสารองค์กร

งานสื่อสารองค์กร

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตระหนักว่า
การสือ่ สารข้อมูลไปยังผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการด�ำเนินงานของคุรสุ ภาเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมาก
จึงต้องอาศัยเครื่องมือการสื่อสารประชาสัมพันธ์
หลากหลายรูปแบบ โดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย และ
เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกช่องทาง
เพื่อให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่จ�ำเป็นทั้งต่อการ
พัฒนาวิชาชีพทั้งเชิงวิชาการและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เข้าใจง่ายและทันสมัย
๑. จัดท�ำข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
จ� ำ นวน ๔๕๘ ครั้ ง จั ด ท� ำ ข่ า วและบทความ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ จั ด นิ ท รรศการ คุ รุ บั น ทึ ก ๒๕๖๐
ป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
คุรุสภาและศูนย์บริการประชาชน ส�ำนักงานปลัด
ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี จั ด ท� ำ หนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก
พิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส
ประจ�ำปี ๒๕๕๗ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถติดตาม
ข่าวสารของคุรุสภาได้เป็นประจ�ำทุกวันพฤหัสบดี
สัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน คอลัมน์ “คุรุสภา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา” หน้าการศึกษา
ผ่านทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
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๒. การประชาสั ม พั น ธ์ ง านวั น ครู ครั้ ง ที่ ๖๐
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ� ำ นวน ๑๐๘ ครั้ ง โดยจั ด ท� ำ ข่ า วสาร
กิจกรรมงานวันครูส่งให้ส่ือมวลชนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
จัดท�ำหนังสือที่ระลึก ซื้อหน้าหนังสือพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์
วันครูข้างรถโดยสาร ขสมก. รถไฟฟ้า (BTS) จุ๊บติดรถยนต์
ป้ายตัง้ โต๊ะผูป้ ระกาศข่าว ป้ายคัตเอาท์ การประกวดสปอตวิทยุ
และสปอตโทรทัศน์ จัดท�ำดอกกล้วยไม้ งานแถลงข่าววันครู
ถ่ายทอดสดงานวันครู บันทึกเทปนายกรัฐมนตรีอา่ นสารวันครู
และน�ำคณะนักเรียน นักศึกษา ศิลปินดารา มอบดอกกล้วยไม้
แก่คณะรัฐมนตรี ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ เช่น บันทึกเทป
ถวายพระพรชั ย มงคลสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
๔. จัดท�ำข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ เช่น รายการ
ทิศทางการศึกษา ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทางทหาร
FM ๙๐.๕ MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๕. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน
๓๘๐ ครัง้ เช่น จัดท�ำข่าวสารความเคลือ่ นไหวและกิจกรรมของ
คุรุสภาผ่านทางเว็บไซต์ www.ksp.or.th ผ่านทางจอ LED
อักษรไฟวิง่ หน้าอาคาร ๑ เฟสบุค๊ แฟนเพจ “วันครู” แอพลิเคชัน่
“Puenkru” และการจัดท�ำ Infographic ผลงานรัฐบาล และ
งานของคุ รุ ส ภาผ่ า นทาง Line application ส� ำ นั ก งาน
กลุ่ม KSP news ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

กลุ่มประสานงานและการประชุม
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งานวารสารวิทยาจารย์

วารสารวิทยาจารย์ เป็นเอกสารทางวิชาการที่อยู่คู่กับ
วิชาชีพทางการศึกษามาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยเริ่ม
ตั้งแต่ ร.ศ. ๑๑๙ (พ.ศ. ๒๔๔๓) จนปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่
คู่กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามายาวนานถึง ๑๑๖ ปี
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาได้จดั ท�ำวารสารวิทยาจารย์
เผยแพร่ เดือนละ ๑ ฉบับ รวมจ�ำนวน ๑๒ ฉบับๆ ละ ๓,๐๐๐ เล่ม
ตั้งแต่ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๙
เพือ่ ส่งให้สมาชิกทีบ่ อกรับและจัดส่งให้กบั หน่วยงานทางการศึกษา
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

งานประสานงานและการประชุม

๑. งานจุ ด บริ ก ารงานคุ รุ ส ภา ณ ส� ำ นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการคุรสุ ภา ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมือ่ วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติกำ� หนดให้มจี ดุ บริการ
งานตามภารกิจของคุรุสภา จ�ำนวน ๑๘๕ จุด ณ ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และ เขต ๒ ส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร และ
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ๑๘๒ เขต
โดยขอความร่วมมือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มอบหมายให้ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น จุ ด บริ ก าร
งานคุรุสภา และการก�ำกับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจ�ำ
จุดบริการงานคุรุสภา ในการให้บริการงานตามภารกิจของ
คุรุสภาด้านการควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติงานของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ที่ คุ รุ ส ภาก� ำ หนด รวมทั้ ง
การให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภามีงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริ ก ารงานเป็ น รายไตรมาส การด� ำ เนิ น งานของคุ รุ ส ภา
ในส่วนภูมิภาคในลักษณะจุดบริการงานคุรุสภา ณ ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ได้ด�ำเนินการมาเป็นปีที่สอง และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจ�ำจุดบริการงานคุรุสภาทุกเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้งานส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาส�ำเร็จ
ลุลว่ งตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ งานดังกล่าวประกอบด้วย
๑. งานขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒. งานต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๓. งานยกย่องเชิดชูเกียรติผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลคุรุสภา
๔. งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น
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๕ งานประกาศเกียรติคณ
ุ ครูฝรัง่ เศสดีเด่น
๖. งานประกาศเกียรติคณ
ุ ครูอาวุโส
๗. งานวันครู
๘. งานด�ำเนินการคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา เพือ่ เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผูน้ ำ�
ด้านจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๙. งานคัดเลือกผลงาน หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม
๑๐. งานจัดสรรเงินอุดหนุนองค์กรเครือข่ายเพือ่ การจัด
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
๒. งานประชุมคณะกรรมการของคุรุสภา
๑) งานประชุมคณะกรรมการคุรสุ ภา
คณะกรรมการคุ รุ ส ภาได้ มี ก ารประชุ ม
จ�ำนวน ๑๐ ครัง้ โดยได้ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริหารและด�ำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของคุรุสภา ก�ำหนดนโยบายการบริหาร ควบคุม
ดูแลการบริหารงานและการบริหารงานทั่วไปของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ซึ่งได้มีการพิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน
หลั ก สู ต รและมาตรฐานการผลิ ต ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษา
การรั บ รองปริ ญ ญา การอุ ท ธรณ์ ค� ำ สั่ ง ไม่ อ อกใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพ การให้ความเห็นชอบรายงานผลการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา การปฏิรูปคุรุสภา การแก้ไข
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การจัดท�ำ
มาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน การพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
เกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การอนุมตั งิ บประมาณประจ�ำปี เป็นต้น
๒) งานประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้มีการประชุม
จ�ำนวน ๑๙ ครั้ง ซึ่งได้พิจารณาออกและต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การพิจารณาลักษณะต้องห้าม
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ เรือ่ ง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึง่ โรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม” การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อน�ำเสนอ
ในการประชุมทางวิชาการของคุรสุ ภา การคัดเลือกครูภาษาไทย
ดีเด่น การประกาศเกียรติคณ
ุ ครูภาษาฝรัง่ เศสดีเด่น การจัดท�ำ
ระบบสารสนเทศการต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษา เป็นต้น

๓) งานประชุมผูบ้ ริหารส�ำนักงาน
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก ได้มกี ารประชุม จ�ำนวน ๓ ครัง้
และมีการประชุมร่วมของผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักและผูอ้ ำ� นวยการกลุม่
จ�ำนวน ๗ ครั้ง ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีการรายงานผล
การด�ำเนินงานและแผนการด�ำเนินงานเป็นรายเดือน การร่วม
พิจารณาเพื่อพัฒนางานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้แก่
การปฏิรูประบบการท�ำงาน ระบบสารสนเทศ ระบบการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพิจารณางบประมาณประจ�ำปี
และการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงานของ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา เป็นต้น

ผลงานเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙
งานบริหารงานกลาง

การน�ำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี ๒๕๕๙
ไปถวาย ณ วัดวิเวกวายุพัด พระอารามหลวง ต�ำบลคลองจิก
อ� ำ เภอบางประอิ น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ในวั น ที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ยอดเงินถวายพระราชกุศล จ�ำนวน
๑,๕๑๕,๖๓๓ บาท (หนึ่ ง ล้ า นห้ า แสนหนึ่ ง หมื่ น ห้ า พั น
หกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

งานบริหารงานบุคคล

๑. การจั ด อบรมให้ กั บ บุ ค ลากรของส� ำ นั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา
๑) โครงการจั ด อบรมสั ม มนาบุ ค ลากรของ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จัดประชุมสัมมนาบุคลากรของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง
วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง
ที่เข้าร่วม จ�ำนวน ๓๒๙ คน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ สามารถ
ปฎิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน
๒) โครงการพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรของ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑) กิจกรรมจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับ
การอบรมให้ ค วามรู ้ เ ฉพาะด้ า นกั บ หน่ ว ยงานภายนอก
จ�ำนวน ๑๐๘ คน ๖๓ หลักสูตร ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เข้ารับการอบรม มีทัศนคติ
มีความรอบรู้ในการท�ำงานมากยิ่งขึ้น สามารถวางแผนการ
และน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จัดท�ำแผนการน�ำความรู้หลังการ
เข้ารับการอบรม ส�ำนักงานได้บุคลากรที่สามารถปฎิบัติงาน
ทีม่ คี วามรูแ้ ละมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การปฎิบตั งิ าน
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(๒) กิ จ กรรมจั ด อบรมพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา จ�ำนวน ๖ กิจกรรม
๒. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะ
๑) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้น จ�ำนวน ๖ ราย
๒) พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาที่ ยื่ น
ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับช�ำนาญการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่เกษียณอายุงาน
ได้จัดท�ำเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาที่เกษียณอายุงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๘ ชิ้น
๔. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเจ้าหน้าที่
ได้ จั ด ประชุ ม พบปะพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า งของ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการสื่อสาร
ภายในองค์กรกันอย่างใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
หรือการรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ประเด็นที่ต้องการความ
คิดเห็น ความร่วมมือในการปฎิบัติงานหรือแก้ปัญหาร่วมกัน
๕. ส�ำรวจผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ขององค์กรภาครัฐ
เข้ า ร่ ว มโครงการส� ำ รวจค่ า จ้ า งและผลตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ ขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับน�ำมาวิเคราะห์การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการอืน่ ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้ข้อมูลผลตอบแทนและสวัสดิการ
ขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เพื่อน�ำมาก�ำหนดเป็น
ผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ต่อไป
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๑. ได้ทำ� การปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนคุมวัสดุ จนสามารถ
บันทึกรายการจัดซือ้ วัสดุและรายการเบิกจ่ายวัสดุ
และรายงานวั ส ดุ ค งเหลื อ ได้ ทุ ก วั น ส่ ง ผลให้
ประหยัดเวลาในการจัดท�ำทะเบียนคุมวัสดุ และ
การตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
๒. การจัดซื้อจัดจ้างกรณีราคาเกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ด้วยวิธีการสอบราคา และกรณีมีราคาเกินกว่า
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ด้วยวิธีประกวดราคา
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประหยัดงบประมาณ
ในการจัดซือ้ จัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๐

งานสื่อสารองค์กร

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานคุรุสภาเชิงรุก
การเผยแพร่ ข ่ า วสารผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาทางด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงท�ำให้
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต้องมีการพัฒนางาน
ด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเผยแพร่
ข่ า วสารเพื่ อ ให้ เข้ า ถึ ง กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงต้องมีการ
พัฒนารูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่
ลงข่าวทางหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ฯลฯ แต่ปัจจุบัน
จะต้องจัดท�ำข้อมูลข่าวสารให้อยู่ในรูปแบบของ
Infographic เพือ่ จัดส่งทางแอพลิเคชัน่ ต่างๆ เพิม่ เติม
เพราะเรามุ่งหวังว่าข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องเข้าถึง
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ
ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ รวมทัง้ มีการ
ร่วมมือเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งกับ
ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา

๗๒ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งานวารสารวิทยาจารย์

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีผ่ า่ นมา ส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ได้จัดส่งวารสารวิทยาจารย์ให้แก่ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา จุดบริการงานคุรสุ ภา
ทัว่ ประเทศ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่
พิเศษ สังกัด สพฐ. สถาบันอาชีวศึกษาทัว่ ประเทศ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม. ห้องสมุด
ประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” โรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
วารสารวิทยาจารย์เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ
วิชาชีพ และนวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพครูและวิชาชีพทางการศึกษา
สู ่ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา เป็ น เวที ใ นการน� ำ เสนอผลงาน
ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
ยังเป็นสือ่ ทีย่ กระดับภาพลักษณ์การสือ่ สารของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ให้ มี ค วามทั น สมั ย สื่ อ สารเข้ า ถึ ง และครอบคลุ ม ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษาทุกประเภท ทัง้ รูปแบบวารสารวิทยาจารย์ทเี่ ป็นรูปเล่มและ
วารสารวิทยาจารย์ออนไลน์

งานเด่นในอนาคต

งานบริหารงานบุคคล

งานสื่อสารองค์กร

จะยกระดับคุณภาพการประชาสัมพันธ์
ของคุ รุ ส ภาให้ ทั น สมั ย เข้ า ถึ ง และครอบคลุ ม
กลุม่ เป้าหมายอย่างทัว่ ถึง โดยจะเสริมสร้างเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์ รวมทัง้ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ด�ำเนินงานได้อย่าง
เต็ ม ศั ก ยภาพ และส่ ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ์
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคุรุสภา รวมทั้ง
ภาพลักษณ์ของวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพ
ชั้นน�ำในสังคม

งานประสานงานและการประชุม

๑. การก�ำหนดแนวทางในการบริหารงาน
ตามภารกิ จ ของส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาให้
ส อ ด รั บ กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง ส� ำ นั ก ง า น
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
๒. การจัดเก็บมติและรายงานการประชุม
ในระบบสารสนเทศ เพื่อให้การสืบค้นเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดกระดาษและสถานที่
จัดเก็บ

๑. ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และระบบการบริหารงาน
บุคคลของส�ำนักงาน
๒. งานสรรหารองเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา ที่ ป รึ ก ษาส� ำ นั ก งาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ และพนักงานเจ้าหน้าที่
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อก้าว
ไปสู่ยุค Thailand ๔.๐

งานการคลัง

จัดท�ำหอสมุดวิชาชีพของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาให้สามารถ
ให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ
จัดท�ำทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาให้เป็นปัจจุบนั
พร้อมทั้งให้หมายเลขครุภัณฑ์ครบถ้วนทุกรายการภายในปีงบประมาณ
๒๕๖๐
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑
๒

๓

มุ่งมั่นพัฒนา คุรุสภาดิจิทัล
เพื่องานบริการ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๑ นางสาวกรรณิการ์ บารมี
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒ นางราณี จีนสุทธิ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

๓ นายเทพฤทธิ์ ไชยเสน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ
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ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าทีแ่ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การเสนอนโยบาย
วางแผน ก�ำกับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพือ่ การประมวลผล
ข้ อ มู ล ระบบงานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
ระบบคลังข้อมูลและสถิติ การบริหารจัดการ     
ฐานข้ อ มู ล ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย        
จัดเตรียมข้อมูลจากระบบงาน จัดการประมวลผล
ข้อมูล ควบคุม ก�ำกับ ดูแล บ�ำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย รักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริหารจัดการเว็บไซต์
คุรสุ ภา ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ระบบตอบรับอัตโนมัติ
(Call Center) บริการข้อมูลและสารสนเทศ    
ของคุรุสภา และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
๑) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ า ย
จ�ำนวน ๑๐๐ เครื่อง
๒) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข ่ า ย
(Server) จ�ำนวน ๔ เครื่อง
๓) เครือ่ งพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน
๗ เครื่อง
๒. จั ด หาระบบป้ อ งกั น ภั ย ในห้ อ ง   
ศูนย์คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน ๓ ระบบ ประกอบด้วย
๑) ระบบตรวจจับควันความไวสูง
จ�ำนวน ๑ ระบบ
๒) ระบบตรวจจับน�ำ้ รัว่ ซึม จ�ำนวน
๑ ระบบ
๓) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จ�ำนวน
๑ ระบบ
๓. จัดหาระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ดังนี้
๑) อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น การบุ ก รุ ก
เว็บไซต์ จ�ำนวน ๑ ระบบ
๒) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับ
การบุกรุก จ�ำนวน ๑ ระบบ
๓) จั ด หาโปรแกรมป้ อ งกั น ไวรั ส
คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน ๔๐๐ ลิขสิทธิ์
๔) จัดเช่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ลขิ สิทธ์
จ�ำนวน ๒๑๑ ลิขสิทธิ์

๔. พัฒนาระบบสารสนเทศ จ�ำนวน ๗ ระบบงาน ดังนี้
๑) พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา (TEPIS) ระยะ ๑ ประกอบด้วยระบบงานย่อย ดังนี้
(๑) ระบบมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย
๑) ระบบรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร  
๒) ระบบรายงานรายชือ่ ผูเ้ ข้าศึกษา/ผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
ปริญญาและประกาศนียบัตรที่คุรุสภาให้การรับรอง (KSP BUNDIT)
๓) ระบบเทียบโอนความรู้/ทดสอบ/อบรมความรู    ้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔) ระบบรับรองคุณวุฒกิ ารศึกษาเพือ่ การประกอบวิชาชีพ
(๒) ระบบใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
(e - licensing) ของครูชาวไทย/ครูชาวต่างประเทศ ประกอบด้วย
๑) ระบบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒) ระบบต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๓) ระบบใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๔) ระบบใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๕) ระบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มี
ใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว
๖) ระบบค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/   
ค่าด�ำเนินการและการคืนเงินค่าธรรมเนียม
๗) ระบบหนังสือรับรองสิทธิ
๘) ระบบเพิกถอน/พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๙) ระบบพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/บัตรประจ�ำตัว
สมาชิกคุรุสภา
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๑๐) ระบบลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบวิชาชีพ
๑๑) ระบบแจ้งเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/จ�ำหน่ายข้อมูล
ทางทะเบียนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๑๒) ระบบรับ - ส่งเอกสารงานใบอนุญาต
๑๓) ระบบหนังสือรับรองทางทะเบียน
(๓) ระบบบริการสถานศึกษา (KSP School) ประกอบด้วย
๑) ระบบทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒) ระบบต่ออายุใบอนุญาตฯ ของสถานศึกษา
๓) ระบบขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๔) ระบบรายงานข้ อ มู ล ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ              
ทางการศึกษาของสถานศึกษา
๕) ระบบยื่นค�ำขอรับรางวัลต่างๆ เช่น ยื่นค�ำขอรับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ยื่นค�ำขอรับรางวัลคุรุสดุดี ยื่นค�ำขอรับรางวัล         
คุรุคุณธรรม ยื่นค�ำขอรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู     ้
และยื่นค�ำขอรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น
(๔) ระบบยกย่องวิชาชีพ รองรับการด�ำเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๑) ระบบครูอาวุโส
๒) ระบบคุรุสดุดี
๓) ระบบคุรุคุณธรรม
๔) ระบบยื่ น ค� ำ ขอรั บ รางวั ล ครู ผู ้ ส อนดี เ ด่ น ตาม      
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๕) ระบบยื่นค�ำขอรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น
๖) ระบบยื่นค�ำขอรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น
๒) พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e - Services) เพื่อให้
บริการผู้ขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้บริการในงานมาตรฐาน
วิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พัฒนาวิชาชีพ และยกย่องวิชาชีพ

กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ
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๓) พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบ
เว็บไซต์คุรุสภารองรับการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑) การสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒) ระบบสมาชิก (Front end
และ Back end)
๓) เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การ
เนื้อหาบนเว็บไซต์
๔) ระบบค้นหาข้อมูล (Search)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕) ระบบตอบรับอัตโนมัติทาง
อีเมล์ (Auto email)
๔) พัฒนา Application (Mobile
Device) ส�ำหรับให้บริการและประชาสัมพันธ์งาน
ของคุรุสภาเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบโทรศัพท์
เคลื่อนที่ โดยที่สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะ
รับการแจ้งเตือนสถานะและการยืน่ ค�ำขอประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงข่าวสารการด�ำเนินงานของคุรสุ ภา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖) พัฒนาระบบลดส�ำเนาเอกสาร
เช่น ส�ำเนาทะเบียนบ้าน และส�ำเนาบัตรประชาชน  
๗) พัฒนาระบบบูรณาการเชือ่ มโยง
ข้อมูลด้วยรูปแบบ Web Services
๕. การให้บริการสารสนเทศ ดังนี้
๑) เผยแพร่ ข ้ อ มู ล สารสนเทศบน
เว็บไซต์คุรุสภา จ�ำนวน ๒๒๘ เรื่อง
๒) จัดท�ำแบนเนอร์ Top Graphic
และ Intro Page จ�ำนวน ๓๕ รายการ
๓) น� ำ ข ้ อ มู ล เ ข ้ า ฐ า น ข ้ อ มู ล
สารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อ
บริการตรวจสอบค้นหา/สืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์
คุรุสภา
๖. จั ด จ้ า งดู แ ลบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ�ำนวน     
๓ ระบบ ดังนี้
๑) ระบบศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์
(Data Center)
๒) ระบบสารสนเทศผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS)
๓) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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๗. อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
๑) อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ง านระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล          
ในหัวข้อ “การแก้ไขประวัตแิ ละการใช้งานระบบการลาออนไลน์” ให้กบั พนักงาน
เจ้าหน้าที่คุรุสภาส่วนภูมิภาค จ�ำนวน ๑๗๓ ราย
๒) อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้กบั
พนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาส่วนกลาง จ�ำนวน ๒๐๓ ราย
๓) อบรมการใช้ ง านระบบลดส� ำ เนาเอกสาร ให้ กั บ พนั ก งาน          
เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักมาตรฐานวิชาชีพ ส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้
บริการแก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ�ำนวน ๑๔ คน

๖) การยื่นค�ำขอหนังสืออนุญาตให้
สอนโดยไม่ มี ใ บอนุ ญ าตเป็ น การชั่ ว คราว          
ด้วยการบูรณาการเชื่อมโยงและตรวจสอบ
ข้ อ มู ล บุ ค คลของผู ้ ข อประกอบวิ ช าชี พ    
ทางการศึกษากับรายการข้อมูลจากทะเบียน
ราษฎร เช่น ชื่อ - นามสกุล เลขประจ�ำตัว
ประชาชน ภู มิ ล� ำ เนา การเปลี่ ย นแปลง           
ชื่ อ - นามสกุ ล และวั น ที่ จ� ำ หน่ า ยข้ อ มู ล       
ออกจากทะเบียนของส�ำนักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
นอกจากนั้ น ระบบสารสนเทศผู ้ ป ระกอบ
ผลงานเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา (TEPIS) สามารถ     
การยกระดับการให้บริการแก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ เชื่ อ มโยงบู ร ณาการข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร     
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการภาครัฐ โดยการลดส�ำเนาเอกสาร ภาครัฐกับตู้คีออส (KIOSK) ของส�ำนักงาน
งานให้บริการผู้ขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เช่น ส�ำเนาทะเบียนบ้าน และ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ส�ำเนาบัตรประชาชน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ    
ทางการศึกษา ดังนี้
งานเด่นในอนาคต
๑) การยื่นค�ำขอเทียบโอนความรู้
การยกระดับมาตรฐานงานบริการ
๒) การยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ของคุรุสภาให้เป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ     
๓) การยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ซึ่ ง เป็ น การยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ    
๔) การยื่นค�ำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เพื่ อ ตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาลในการ
๕) การยื่นค�ำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

75

๗๒ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

หน่วยตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบเที่ยงธรรม
แนะน�ำเที่ยงตรง
มั่นคงในหลักการ บริการด้วยใจ

นายถาวร อินทิสา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
การเงิน การบัญชี การสอบทานการควบคุมภายใน การรายงาน
ผลการตรวจสอบ ประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และกระบวนการก� ำ กั บ ดู แ ล เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และปรั บ ปรุ ง       
การด� ำ เนิ น งาน การประเมิ น ความเพี ย งพอของมาตรการ
ควบคุมภายใน และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ผลงานเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙

งานตรวจสอบภายใน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หน่วยตรวจสอบภายใน       
ได้ ร ายงานผลการตรวจสอบให้ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารของส� ำ นั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา และสวัสดิการส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงพัฒนา    
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวม ๔ ฉบับ
๑. รายงานผลการสอบทานการประเมิ น ผล                  
การควบคุมภายในของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาส�ำหรับ       
ปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๒. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านด้ า น       
การเงิน การบัญชี การงบประมาณ พัสดุ และทรัพย์สินประจ�ำปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๓. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านด้ า น      
การเงิน การบัญชี การงบประมาณ สินค้าสวัสดิการคงเหลือ
ครุ ภั ณ ฑ์ และทรั พ ย์ สิ น ประจ� ำ ปี ง บประมาณ ๒๕๕๘                  
ของสวัสดิการส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๔. รายงานผลการตรวจสอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง              
ที่ มี ว งเงิ น ตั้ ง แต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้ น ไป และค่ า ตอบแทน         
การปฏิบตั งิ านนอกเวลา ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาส
๑ และ ๒ ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ได้ จั ด ฝึ ก อบรม เรื่ อ ง           
“การบริหารความเสีย่ ง” ให้กบั ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่
และพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา จ�ำนวน
๑๐๐ คน ในวั น ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้ อ งประชุ ม         
จันทรเกษม ชัน้ ๔ อาคารหอประชุมคุรสุ ภา โดยมีวตั ถุประสงค์         
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาทุ ก ระดั บ         
ทุกส่วนงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
โดยมีวทิ ยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ ากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มาบรรยายให้ความรู้ และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าประชุม   
ในครั้งนี้เป็นอย่างดี
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กลุ่มพัฒนาระบบงาน
เรียนรู้ในงาน
บริการด้วยใจ
ก้าวไปอย่างมีส่วนร่วม

K : Knowledge – Based Organization
S : Service Mind
P : Participation

นางธันยาดา เพชรนาค
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการพั ฒ นาการบริ ห าร
ส�ำนักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า โดยมีหน้าทีเ่ สนอแนะ
และให้คำ� ปรึกษาแก่เลขาธิการคุรสุ ภาเกีย่ วกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงาน
และโครงสร้างของส�ำนักงาน ติดตามประเมินผล และจัดท�ำรายงานเกีย่ วกับ
การพัฒนาระบบงานภายในส�ำนักงาน การจัดให้มผี ปู้ ระเมินอิสระภายนอก
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของคุรสุ ภา การพัฒนาระบบงานร่วมกับ
ส่ ว นงานภายในส� ำ นั ก งาน การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส                
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ผลงานเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๙
การพัฒนาระบบบริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
เป็นองค์กรประสิทธิภาพ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีการประชุมให้
ความรู้และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องต่างๆ ตลอดจน
การให้ความรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล        
ในการปฏิบัติงานของส�ำนักงานเลขาธิก ารคุรุสภา ซึ่งเป็น
นโยบายส�ำคัญในการบริหารงานของรัฐบาล โดยได้จัดการ
ประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ�ำนวน ๔ เรื่อง ให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
จ�ำนวน ๑๐๐ - ๑๕๐ คน ดังนี้
๑. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส         
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. เรือ่ ง ผลประโยชน์ทบั ซ้อนและแนวทางการป้องกัน
๓. เรือ่ ง การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๔. เรือ่ ง การพัฒนาระบบส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
เป็นองค์กรประสิทธิภาพ และการจัดการความรู้ (KM)
นโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา เน้นให้หน่วยงาน   ภาครัฐ/ภาคเอกชน เป็นองค์กร
ทีต่ อ้ งได้รบั การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซึง่ ส�ำนักงาน
เลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาได้ รั บ มอบเกี ย รติ บั ต รเพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ที่
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีผล การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ              
ระดั บ สู ง มาก โดยขอให้ยึดมั่นน�ำหลัก การมีคุณธรรมและ    
ความโปร่งใสมาปฏิบัติงานและพัฒนางาน จากนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการต่อต้าน การทุจริตแห่งชาติ

งานเด่นในอนาคต

๑. การพัฒนาระบบบริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
เป็นองค์กรประสิทธิภาพ โดยในปี   พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุม่ พัฒนา
ระบบงานจะด�ำเนินการสืบเนื่องต่อจากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
โดยมุง่ พัฒนาให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการคุรุสภา
ได้เรียนรูพ้ ฒ
ั นาการจัดการความรูใ้ นงานทีป่ ฏิบตั ใิ นระดับส่วนงาน
และระดั บ บุ ค คลเพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานมี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น โดยมี ผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ผู ้ น� ำ สู ่ ก ารปฏิ บั ต             ิ
และมี พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู ้       
ร่วมมือกันพัฒนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้เป็นองค์กร   
แห่งการเรียนรู้
๒. การด�ำเนินงานอย่างมีคณ
ุ ธรรมและความโปร่งใส
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี โดยมุง่ เน้นด�ำเนินการ
ตามกิ จ กรรมการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส                          
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ITA) ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีการประเมิน   
ทั้งในส่วนของหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
ประเมินความคิดเห็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน (Internal) และ
ประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นการยกระดับ
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส�ำนึก เพือ่ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
การจัดท�ำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
การจั ด การอบรมให้ ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น         
และการปรับปรุงประมวลจริยธรรมของกรรมการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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๓. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคุรสุ ภาประจ�ำปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาได้กำ� หนดให้มตี วั ชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน
ของคุรุสภาใน ๕ องค์ประกอบ เพื่อพัฒนาระบบการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในการขับเคลื่อนภารกิจส�ำคัญ
ของรัฐบาล การแก้ไขปัญหา และการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ และเพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน                
ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
๔. การเข้าร่วมประชุมผูบ้ ริหารหน่วยงานของรัฐทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ระหว่างผูบ้ ริหารของหน่วยงาน โดยมีผบู้ ริหารหรือผูแ้ ทนของแต่ละหน่วยงานร่วมด�ำเนินการในคณะท�ำงานต่างๆ เพือ่ ด�ำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จ�ำนวน ๔ คณะ คือ คณะท�ำงาน
อภิบาลและบริหารองค์กร คณะท�ำงานสนับสนุนการพัฒนาประเทศ คณะท�ำงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร และคณะท�ำงาน     
การจัดการความรู้และประชุมวิชาการ
๕. การปรับปรุงโครงสร้างส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้สอดคล้องกับภารกิจ บทบาทหน้าที่ให้สอดคล้อง                  
กับสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
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