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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา

เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ผมขอชื่นชม
และส่งความปรารถนาดีมายังผูบ้ ริหารและพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา องค์กรวิชาชีพ และ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ร่วมผนึกก�ำลังขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ครูมีบทบาทส�ำคัญต่อศิษย์ และต่อประเทศชาติ ต้องมีการพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคสมัยและ
การเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก ดังนัน้ รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และคุรสุ ภา ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับครู
และวิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่งและเสมอมา รัฐบาลให้ความส�ำคัญด้านนโยบายปฏิรูปการศึกษา ในการพัฒนา
ระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะครูเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ และคุรสุ ภา ได้เร่งผลักดันและขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทาง
ของยุทธศาสตร์ชาติ มีการบูรณาการในการท�ำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาและร่วมมือกันพัฒนาครูไทย ให้มี
ความรูค้ วามสามารถเป็นครูมอื อาชีพ มีมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำ และให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทุกมิติตามศักยภาพและความถนัด ให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ เพื่อเป็นพลังส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาภารกิจของคุรุสภา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญ
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา
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สารเลขาธิการคุรุสภา

เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ปี ๒๕๖๒ นับเป็นปีที่ ๗๔ ทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภาได้ดำ� เนินงานตามบทบาทภารกิจของคุรสุ ภา
ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้นโยบาย “มุง่ สร้างมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู
สู่คุณภาพการศึกษาไทย” เพื่อเป็นหลักประกันให้สังคมว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างแท้จริง ภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
สู่คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
ปี ๒๕๖๑ ทีผ่ า่ นมา คุรสุ ภาด�ำเนินการพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้เป้าหมาย
ของแผนยุทธศาสตร์คุรุสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีกรอบวิสัยทัศน์ที่ว่า “คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพ
ทีม่ รี ะบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน เชือ่ มโยงการผลิต การคัดกรอง และพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล” ในการก�ำหนดและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาและการคัดกรองคนเข้าสูว่ ชิ าชีพ การบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การส่งเสริม ยกย่อง
และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ การพัฒนาและยกระดับวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลาย การก�ำกับดูแล
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร รวมทัง้ การพัฒนาเจ้าหน้าทีค่ รุ สุ ภาทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นส่วนภูมภิ าค เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการ
วิชาชีพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามากกว่าเก้าแสนรายทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดิฉันขอชื่นชม
และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งองค์กรเครือข่าย
ผูป้ ระกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน และทุกภาคส่วนทีม่ สี ว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นบทบาท
ภารกิจของคุรสุ ภาให้กา้ วไปข้างหน้า เพือ่ ยกระดับการศึกษาของประเทศ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ตลอดไป

(ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์)

เลขาธิการคุรุสภา
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วิสัยทัศน (Vision)

พันธกิจ (Mission)

๑

พัฒนามาตรฐานว�ชาชีพ
และกำกับ ดูแล
การประกอบว�ชาชีพ

๒

๓

ประสาน สงเสร�มการศึกษา
และว�จัยเกี่ยวกับ
การประกอบว�ชาชีพ

๔

พัฒนาว�ชาชีพ
และสงเสร�ม ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานว�ชาชีพ

พัฒนาระบบ
บร�หารจัดการ
โดยใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

คุรุสภาเปนองคกรว�ชาชีพ
ทีม่ รี ะบบ และกลไกในการสงเสร�ม สนับสนุน
เชื่อมโยงการผลิต การคัดกรอง และ
พัฒนาผูป ระกอบว�ชาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ไดมาตรฐาน
สากล

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ñ
ò
ó
ô

ยุทธศาสตรที่
พัฒนามาตรฐานว�ชาชีพที่บงชี้ระดับคุณภาพ
ของสมรรถนะ และจ�ตว�ญญาณความเปนครู

เปาหมายที่ ๑ ผูเ ร�ยนไดเร�ยนรูก บั ผูป ระกอบว�ชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีจ�ตว�ญญาณของความเปนครูมีความรู ความสามารถอยางแทจร�ง
เปาหมายที่ ๒ ผูเ ขาสูว ช� าชีพทางการศึกษา เปนผูม จี ต� ว�ญญาณของความเปนครู
มีความรู ความสามารถอยางแทจร�ง

พัฒนาระบบและกลไก ในการสงเสร�ม
สนับสนุนเชื่อมโยงการผลิต การคัดกรอง และ
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

เปาหมายที่ ๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
เปาหมายที่ ๒ มีระบบ และกลไกในการเชื่อมโยง การผลิต การคัดกรอง และ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประสาน สงเสร�ม ศึกษาและว�จัยเกี่ยวกับ
การประกอบว�ชาชีพและพัฒนาว�ชาชีพ

เปาหมายที่ ๑ มีองคความรู และนวัตกรรมเพ�อ่ การประกอบว�ชาชีพทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพในระดับสากล
เปาหมายที่ ๒ ผูป ระกอบว�ชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษามีแหลงเร�ยนรู และ
นวัตกรรมเพ�่อการประกอบว�ชาชีพที่มีคุณภาพ

เรงพัฒนาระบบบร�หารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม และมีธรรมาภิบาล

เปาหมายที่ ๑ ระบบบร�หารจัดการมีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรอยางคุมคา
ตรวจสอบได มุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
เปาหมายที่ ๒ พ�่งพาตนเองได มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
ใหบร�การ

ยุทธศาสตรที่

ยุทธศาสตรที่

ยุทธศาสตรที่
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แผนยุทธศาสตรคุรุสภา ป ๒๕๖๒

ดานที่ ๑

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสร�มสรางศักยภาพคน

พัฒนาระบบประเมินสมรรถนะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ว�ชาชีพที่คุรุสภากำหนด เพ�่อเปนหลักประกันใหแกสังคมวาผูที่ผาน
การคัดกรองดวยการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานว�ชาชีพทุกคน
เปนผูมีความรู ความสามารถ และจ�ตว�ญาณของความเปนครู
อยางแทจร�ง

ดานที่ ๒ การเสร�มสรางความเขมแข็งตามมาตรฐานว�ชาชีพ
๑. กำหนดมาตรฐานว�ชาชีพทางการศึกษา ใหเปนที่ยอมรับของผูประกอบว�ชาชีพ
ทางการศึกษาทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติ สถานศึกษา และผูร บั บร�การทางการศึกษา
๒. สรางสือ่ สงเสร�มจ�ตว�ญญาณความเปนครู และเผยแพรผา นเทคโนโลยีดว ยชองทาง
ที่หลากหลาย และพัฒนาหอสมุดคุรุสภาใหเปน Smart Library ที่เก็บรวบรวม
องคความรูเชิงประวัติศาสตรของคุรุสภา ว�ชาชีพทางการศึกษา และองคความรู
ของว�ชาชีพในยุค ๔.๐
๓. พัฒนารูปแบบ กระบวนการยกยองเชิดชูเกียรติว�ชาชีพ และผูประกอบว�ชาชีพ
ทางการศึกษาใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม เปนทีย่ อมรับของผูร ว มประกอบว�ชาชีพ
และสังคม
๔. สรางเวทีในการแลกเปลี่ยนเร�ยนรูเกี่ยวกับการสราง การใช และการเผยแพร
ผลงานว�จัย นวัตกรรม องคความรูดานว�ชาการและว�ชาชีพของผูประกอบว�ชาชีพ
ทางการศึกษา และสงเสร�มใหเกิดรวมตัวกันเปนเคร�อขายการพัฒนาว�ชาชีพแบบชุมชน
แหงการเร�ยนรู (PLC) และชุมชนแหงการเร�ยนรู ดานจรรยาบรรณว�ชาชีพผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC)
๕. นำระบบเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาใชในการปฏิบัติงาน KSP e-Office และใหบร�การ
KSP e-Services ทั้งระบบ โดยใชซอฟตแวรลิขสิทธิ์เทานั้น

ความเชื่อมโยงระหวางพันธกิจ และยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
พันธกิจ (Mission)

ยุทธศาสตร (Strategies)

๑. พัฒนามาตรฐานว�ชาชีพ และกำกับ
ดูแลการประกอบว�ชาชีพ

พัฒนามาตรฐานว�ชาชีพที่บงชี้ระดับคุณภาพ
ของสมรรถนะ และจ�ตว�ญญาณความเปนครู

๒. พัฒนาว�ชาชีพ และสงเสร�ม ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานว�ชาชีพ

พัฒนาระบบและกลไก ในการสงเสร�ม สนับสนุน
เชือ่ มโยง การผลิต การคัดกรอง และการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา

๓. ประสาน สงเสร�ม การศึกษา และว�จัย
เกี่ยวกับการประกอบว�ชาชีพ

ประสาน สงเสร�ม ศึกษาและว�จัยเกี่ยวกับ
การประกอบว�ชาชีพและพัฒนาว�ชาชีพ

๔. พัฒนาระบบบร�หารจัดการโดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

เรงพัฒนาระบบบร�หารจัดการ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และมีธรรมาภิบาล
๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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ค�ำน�ำ
“มุ่งสร้างมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย” คือ
หลักการท�ำงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในปีที่ ๗๔ นี้ เป็นหลักประกันให้แก่สังคมว่า
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
อย่างแท้จริง ภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา สู่คุณภาพการจัดการศึกษาและ
คุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ ด้วยการตอบสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมีจติ วิญญาณของความเป็นครู เพราะครู
เป็นหัวใจส�ำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ด�ำเนินภารกิจตามบาทบาท
หน้าที่ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ในการด�ำเนินงานของคุรุสภา ที่มีหน้าที่หลักในการก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ และการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพตามค่านิยมของส�ำนักงาน “เรียนรูใ้ นงาน บริการด้วยใจ
ก้าวไปอย่างมีส่วนร่วม”
ก้าวสูป่ ที ี่ ๗๕ นี้ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา จะด�ำเนินงานภายใต้นโยบายทีส่ อดคล้อง
กับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ มีการบูรณาการในการท�ำงานร่วมกัน เร่งผลักดันและขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาและร่วมมือกันพัฒนาวิขาชีพทางการศึกษา และด�ำเนินงาน
ตามแนวทางบริ ห ารองค์ ก ร คื อ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ยึ ด มั่ น คุ ณ ธรรมและนิ ติ ธ รรม
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ รวดเร็วฉับไว เต็มใจให้บริการ และเป็นแบบอย่างที่ดี
เพื่อพัฒนาการท�ำงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๒ มีนาคม ๒๕๖๒
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๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สารบัญ
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒

สารเลขาธิการคุรุสภา

๓

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

๔

แผนยุทธศาสตร์คุรุสภา ปี ๒๕๖๒

๕

ค�ำน�ำ

๖

ย้อนประวัติคุรุสภา

๘

ประวัติคุรุสภา

๑๐

สัญลักษณ์ของคุรุสภา

๑๒

บูรพาจารย์ผู้สร้างคุณูปการต่อคุรุสภา

๑๓

ประวัติส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑๔

หน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑๕

ท�ำเนียบเลขาธิการคุรุสภา

๑๖

ท�ำเนียบรองเลขาธิการคุรุสภา

๑๘

โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๒๑

ประกาศเจตจ�ำนง

๒๒

หลักการท�ำงาน ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

๒๓

ล�ำดับเหตุการณ์ส�ำคัญของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๒๔

ผลงานเด่น ปี ๒๕๖๑

๒๗

หอสมุดคุรุสภา

๕๖

คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่

๕๘

๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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ย้อนประวัตค
ิ ุรุสภา
มีการเปิดอบรมครูครั้งแรกที่
“วิทยาทานสถาน”

มีการจัดอบรมครู เพื่อเพิ่มพูน
ความรูใ้ หม่ ๆ ให้แก่ครู มีการควบคุมและ
รักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพครู
ของไทย โดยผู ้ อ บรมครู ค นแรก คื อ
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (นายสนั่น
เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

พ.ศ. ๒๔๓๘

คุรสุ ภาเป็นสภาในกระทรวงศึกษาธิการ จัดตัง้ ขึน้ ตาม
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๘๘ ก�ำหนดให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกของ
คุรสุ ภา หน้าทีข่ องคุรสุ ภามุง่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ดิมของสามัคยาจารย์
สมาคม ในเรื่องของสมาคมวิชาชีพ ในขณะเดียวกันก็ท�ำหน้าที่
ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และการวิชาการศึกษา
ทั่ ว ไปแก่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ควบคุ ม จรรยาบรรณและ
วินยั ของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู และครอบครัว
ครูให้ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และ
ความสามัคคีของครู และทีส่ ำ� คัญก็คอื ท�ำหน้าทีแ่ ทน ก.พ. เกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคลครู

๑๖ มกราคม ๒๔๘๘

พ.ศ. ๒๔๓๔

๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘

ก�ำเนิด “วิทยาทานสถาน”
โดยเจ้าพระยาภาสกรวงศ์
(พร บุนนาค)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับ
“สามัคยาจารย์สมาคม”
ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีการก่อตัง้ “วิทยาทานสถาน”
โดยเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)
เสนาบดีคนแรก ตั้งอยู่ที่สี่กั๊กพระยาศรี
ใกล้ห้างแอลยีริกันดี เปิดเป็นห้องสมุด
และสโมสรส�ำหรับประชาชน โดยมีทั้ง
หนั ง สื อ ไทยและต่ า งประเทศ อี ก ทั้ ง
จั ด ให้ มี ก ารชุ ม นุ ม เชื้ อ เชิ ญ ผู ้ มี ค วามรู ้
มาบรรยายเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ครู ต่อมา
ได้ย้ายไปตั้งที่โรงเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียน
สายสวลีสัณฐานคาร
08

ประกาศใช้ พระราชบัญญัตค
ิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘
ให้มส
ี ภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรส
ุ ภา”

๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เมือ่ ครัง้ ด�ำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้ า ฟ้ า มหาวชิ ร าวุ ธ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร และเสด็ จ
พระราชด�ำเนินมาประทับทอดพระเนตรละครและทรงฟัง
ปาฐกถาพิเศษทีส่ ามัคยาจารย์สมาคมหลายครัง้ ต่อมาเมือ่ ได้
ตั้งคุรุสภาขึ้น จึงรวมกิจการและทรัพย์สินของสามัคยาจารย์
สมาคมมาเป็ น ของคุ รุ ส ภา และได้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่
สามัคยาจารย์สมาคมเป็นครัง้ สุดท้าย เมือ่ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๘๘ สามัคยาจารย์สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
จึงสิ้นสภาพในวันนั้น

พิธีวางศิลาฤกษ์หอประชุมคุรุสภา
โดยสมาชิกคุรุสภาได้ร่วมกัน
บริจาคเงินเดือนคนละ ๑ วัน จัดสร้าง

ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๗/๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการคุรส
ุ ภาพ้นจากต�ำแหน่ง

หอประชุมคุรุสภา เป็นสิ่งก่อสร้างที่น�ำความ
ภาคภูมใิ จมาสูบ่ รรดาครูทวั่ ประเทศ ด้วยครูทกุ คนได้รว่ มกัน
บริจาคเงินเดือนคนละ ๑ วัน ตามค�ำเชิญชวนของคุรุสภา
รวมกั บ เงิ น ขององค์ ก ารค้ า และเงิ น สมทบจากรั ฐ บาล
เป็นงบประมาณการก่อสร้างหอประชุมคุรสุ ภา โดยสร้าง
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๐๐ และท�ำพิธีเปิด เมื่อวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๒

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีค�ำสั่งหัวหน้ารักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘ เรือ่ ง การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
คุรุสภา ให้กรรมการคุรุสภา ตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึง่ อยูใ่ นวันก่อนวันทีค่ ำ� สัง่ นีใ้ ช้บงั คับพ้นจากต�ำแหน่ง และมิให้มกี ารแต่งตัง้
บุคคลขึ้นมาแทนที่ โดยก�ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการคุรุสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน รวมทัง้ ให้เลขาธิการคุรสุ ภา
ซึ่งอยู่ในวันก่อนที่มีค�ำสั่งนี้ใช้บังคับหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่า
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคำ� สัง่ เปลีย่ นแปลงเป็นอย่างอืน่
และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบหมายให้
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ในระดับเดียวกันขึน้ ไปปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๒

๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

๒ มีนาคม ๒๔๘๘

๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖

ก�ำเนิด
“ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา”

ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖

คณะกรรมการอ� ำ นวยการ
คุ รุ ส ภา ได้ ป ระชุ ม และมี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการประจ�ำของกระทรวงศึกษาธิการ
มารักษาการในต�ำแหน่งเลขาธิการ และ
หัวหน้าแผนกต่าง ๆ ชุดแรก จ�ำนวน
๙ คน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒ มี น าคม ๒๔๘๘ มี
พระยาจินดารักษ์ (อธิบดีกรมพลศึกษา)
รักษาการในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
จึ ง ถื อ เอาวั น ที่ ๒ มี น าคม ๒๔๘๘
เป็นวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มกี ารตราพระราชบัญญัติ
ส ภ า ค รู แ ล ะ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาขึ้ น
เพื่อปรับปรุงคุรุสภาเดิมตามพระราชบัญญัติครู
พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็น ๒ องค์กร คือ ๑) สภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เรียกชือ่ เหมือนเดิมว่า
“คุรุสภา” มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในก�ำกับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และ ๒) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เรี ย กว่ า
“สกสค.” มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล อยูใ่ นก�ำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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ประวัติคุรุสภา
การควบคุมและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพครูของไทย มีมานานก่อนวิชาชีพชัน้ สูง
หลายวิชาชีพ ในปัจ จุบัน ในปี ๒๔๓๘ มีการอบรมครูเป็นครั้งแรกที่ “วิ ท ยาทานสถาน”
ซึ่งเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เสนาบดีคนแรกเป็นคนจัดตั้งขึ้นที่ สี่กั๊กพระยาศรี ใกล้ห้าง
แอลยีริกันตี ผู้อบรมครูคนแรก คือ พระยาธรรมศักดิ์มนตรี
ต่อมา ปี ๒๔๔๓ มีการจัดตั้งสภาส�ำหรับอบรมและประชุมครูขึ้นที่วัดใหม่วินัยช�ำนาญ
แขวงบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ใช้ชื่อว่า “สภาไทยาจารย์” เปิดท�ำการสอนครูทุกวันพระ
อันเป็นวันหยุดราชการ (หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์เล่มแรก ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของครูออก
ในเดือนพฤศจิกายน)
ปี ๒๔๔๕ กรมศึกษาธิการจัดตั้ง “สามัคยาจารย์สโมสรสถาน” เพื่อใช้เป็นที่ประชุม
อบรมและสอนครูขึ้นที่โรงเรียนทวีธาภิเษก โดยมีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย
มาลากุล) เป็นสภานายกคนแรก
ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ (โรงเรียนสวนกุหลาบ) ปี ๒๔๔๗
สามัคยาจารย์สโมสรสถานยกฐานะเป็นสมาคม ใช้ชื่อว่า “สามัคยาจารย์สมาคม” กิจการของ
สามัคยาจารย์สมาคมได้สร้างความเจริญเพิม่ พูนความรูแ้ ละความสามัคคีให้แก่ครูดว้ ยดีมาเป็นเวลา
๔๐ ปีเศษ ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ จัดตั้ง “คุรุสภา”
ขึ้นเป็นสภาในกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่คุรุสภามีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายกว้างขวาง
ครอบคลุมกิจการของสามัคยาจารย์สมาคม จึงมีการรวมงานและทรัพย์สินของสามัคยาจารย์
สมาคมมาเป็นของคุรสุ ภา และให้จดั ตัง้ สโมสรสามัคยาจารย์สมาคมขึน้ ใหม่เป็นแผนกหนึง่ ของคุรสุ ภา
10

๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ มีหลักการส�ำคัญ ๓ ประการ คือ เป็นสภา
ที่ปรึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยฐานะครูและเพื่อให้ครูปกครองครู ซึ่งคุรุสภาได้ท�ำหน้าที่
โดยสมบูรณ์ตลอดมา ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อปฏิรูป
ระบบการศึกษาครัง้ ใหญ่ คุรสุ ภาได้ปรับบทบาทใหม่ โดยมีการตราพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึน้ ให้เป็นกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีเหตุผลส�ำคัญ
เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคุรุสภาให้เป็นสภาวิชาชีพครูต่อไป พระราชบัญญัติสภาครู ฯ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ก�ำหนดให้มีองค์กรวิชาชีพ ๒ องค์กร คือ สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรสุ ภา” มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล อยูใ่ นก�ำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกองค์กรหนึ่ง
คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีฐานะเป็น
นิตบิ คุ คล อยูใ่ นก�ำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้กรรมการคุรุสภา แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ในวันก่อนวันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากต�ำแหน่ง
และมิให้มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาแทนที่ โดยให้คณะกรรมการคุรุสภาตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหน้าส�ำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการ และให้เลขาธิการคุรุสภา เป็นเลขานุการ
นอกจากนี้ ให้เลขาธิการคุรุสภา ซึ่งอยู่ในวันก่อนวันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับหยุดการปฏิบัติหน้าที่
ไปก่อนจนกว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคำ� สัง่ เปลีย่ นแปลงเป็นอย่างอืน่ และให้รฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับเดียวกันขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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สัญลักษณ์ของคุรุสภา

ปี พ.ศ. ๒๔๔๓

ปี พ.ศ. ๒๔๕๒
ซุ้มประตูคุรุสภา

หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์
วิ ท ยาจารย์ เป็ น หนั ง สื อ
วิชาการของครูเล่มแรกของประเทศไทย
จัดพิมพ์ฉบับแรกในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๔๓ เดิ ม เป็ น หนั ง สื อ ของ
โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ซึง
่ สามัคยาจารย์
ส ม า ค ม รั บ ม อ บ ก ร ร ม สิ ท ธิ์ จ า ก
ก ร ม ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ม า ด� ำ เ นิ น ก า ร
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ต่อมา
คุรส
ุ ภารับมอบกิจการและทรัพย์สน
ิ จาก
สามัคยาจารย์สมาคม จึงได้รบ
ั วารสาร
วิทยาจารย์มาด�ำเนินการจนถึงปัจจุบน
ั

ปี พ.ศ. ๒๔๘๘

ซุม
้ ประตูครุ ส
ุ ภา ถือว่าเป็นสิง
่ ก่อสร้างทีส
่ ำ� คัญ ซึง
่ มี
เอกลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น สวยงามในอดี ต คื อ “วั ง จั น ทร์ ” หรื อ
“วั ง จั น ทรเกษม” พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
พ.ศ. ๒๔๘๓ มี พ ระบรมราชานุ ญ าตใช้ วั ง จั น ทรเกษม
เป็ น ที่ ท� ำ การของกระทรวงธรรมการ ซึ่ ง ต่ อ มาเปลี่ ย นเป็ น
กระทรวงศึกษาธิการและเป็นที่ตั้งของคุรุสภาจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. ๒๕๐๐
หอประชุมคุรุสภา

ตราคุรุสภา

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปพระพฤหัสบดี มีความหมายว่า เป็นครู
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ของเทวดาในทางวิชาความรู้ มีกวางเป็นพาหนะ พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว

หอประชุมคุรุสภา เป็นสิ่งก่อสร้างที่น�ำความภาคภูมิใจ

พระหัตถ์ซา้ ยถือพระขรรค์กบ
ั รัศมีเป็นปริมณฑลล้อมรอบ ตราคุรส
ุ ภานี้

มาสูบ
่ รรดาครูทวั่ ประเทศ ด้วยครูทก
ุ คนได้รว่ มกันบริจาคเงินเดือน

ออกแบบโดยพระยาอนุ ม านราชธน เมื่ อ ครั้ ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อธิ บ ดี

คนละ ๑ วัน ตามค�ำเชิญชวนของคุรส
ุ ภา รวมกับเงินขององค์การค้า

กรมศิ ล ปากรและคณะกรรมการอ� ำ นวยการคุ รุ ส ภา ในการประชุ ม

และเงินสบทบจากรัฐบาลเป็นงบประมาณการก่อสร้าง หอประชุม

ครั้งที่ ๘/๒๔๘๘ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๘๘ มีมติให้ใช้ตราของ

คุ รุ ส ภาสร้ า งเมื่ อ วั น ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๐๐ ท� ำ พิ ธี เ มื่ อ วั น ที่

คุรุสภาจนถึงปัจจุบัน

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๒

๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

บูรพาจารย์ผู้สร้างคุณูปการต่อ คุรุสภา
พระยาศรีสุนทรโวหาร

พ.ศ. ๒๔๕๔

“ผู ้ คิ ด แบบสอนหนั ง สื อ ไทยขึ้ น ๑ ชุ ด
รวม ๖ เล่ ม คื อ มู ล บทบรรพกิ จ วาหนิ ติ์ นิ ก ร
อั ก ษรประโยค สั ง โยคพิ ธ าน ไวพจน์ พิ จ ารณ์
พิศาลการันต์ เป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก

พ.ศ. ๒๔๑๒

ของไทย”

พ.ศ. ๒๔๕๙

พ.ศ. ๒๔๘๘

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

นายทวี บุณยเกตุ
“ผู ้ จั ด ตั้ ง คุ รุ ส ภา
ขึ้ น เป็ น สภาครู ใ นกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร ท่ า นได้ ชี้ แ จง
หัวใจของการจัดตั้งคุรุสภา
โดยใช้ถอ
้ ยค�ำสัน
้ ๆ ว่า เพือ
่ ให้
ครูปกครองครู”

“ผูจ
้ ด
ั ตัง
้ วิทยาทานสถาน
ซึง
่ เป็นสถานทีจ
่ ด
ั อบรมครูแห่งแรก
ของไทย”

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
(หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
“ผู ้ จั ด ตั้ ง สามั ค ยาจารย์ ส มาคม
เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และ
เป็ น สถานชุ ม นุ ม ของครู อาจารย์ และ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยาจารย์ เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ วิทยาจารย์ถือเป็น
วารสารสื่ อ สารความรู ้ ข องสมาชิ ก ครู
ทั่วประเทศสืบมาจนถึงทุกวันนี”้

พ.ศ. ๒๕๐๔

พ.ศ. ๒๔๘๘

นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พระยาอนุมานราชธน
“ผู ้ อ อกแบบรู ป ตราคุ รุ ส ภา
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เสนอให้ใช้คณะกรรมการ
อ�ำนวยการคุรส
ุ ภาพิจารณา และได้รบ
ั เลือก
ให้ใช้เป็นตราคุรส
ุ ภาจนถึงปัจจุบน
ั ”

“ผู้ริเริ่มปรับปรุงงานคุรุสภา
หลายด้าน จัดตั้งมูลนิธิช่วยครูอาวุโส
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และด้วยใจที่รัก
อาชีพครู ประสงค์ที่จะเทิดทูนครู ท่าน
เป็ น ผู ้ ริ เ ริ่ ม ให้ มี ก ารแต่ ง ประวั ติ ค รู
จั ด พิ ม พ ์ ล ง ใ น ห นั ง สื อ ป ร ะ วั ติ ค รู
เป็ น เล่ ม แรกตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน”
๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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21

กลุ่มรับรองความรู้
และความชำนาญ

กลุ่มรับรองปริญญา
และประกาศนียบัตร

กลุ่มทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

กลุ่มวิจัย ติดตาม
และประเมินผล

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

กลุ่มกฎหมาย

กลุ่มใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ๒

กลุ่มแผน และ
งบประมาณ

สำนักนโยบาย
และแผน

กลุ่มวิทยบริการ

กลุ่มสื่อสารองค์กร

กลุ่มพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาระบบงาน

ประธานกรรมการคุรสภา

คณะกรรมการคุรุสภา

กลุ่มยกย่องและ
ผดุงเกียรติวิชาชีพ

กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ

กลุ่มกำกับดูแล
จรรยาบรรณวิชาชีพ

กลุ่มใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ๑

กลุ่มมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ

สำนักพัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาชีพ

สำนักจรรยาบรรณ
วิชาชีพและนิติการ

สำนักทะเบียนและ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ

สำนักมาตรฐาน
วิชาชีพ

สถาบันคุรุพัฒนา

คณะกรรมการ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภา

กลุ่มการประชุม
และประสานงาน

กลุ่มการพัสดุ
และอาคารสถานที่

กลุ่มการเงินและบัญชี

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานกลาง

สำนักอำนวยการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสรางการจัดแบงสวนงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ประวัติส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
จากการจัดตัง้ คุรสุ ภา ตามพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ซึง่ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๘๘ และบริหารงาน
โดยคณะกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภา นัน้ เมือ่ คุรสุ ภาได้แต่งตัง้ คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภาชุดแรก เพือ่ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารงานของคุรสุ ภา
โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว สิ่งที่จะต้องด�ำเนินการต่อไป คือ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภา
ซึ่งตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ก�ำหนด “ให้คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภา แต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภา
และเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ตามสมควร” ดังนัน้ คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภา จึงมีมติแต่งตัง้ ข้าราชการประจ�ำของกระทรวงศึกษาธิการมารักษาการ
ในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และหัวหน้าแผนกต่าง ๆ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภาได้ลงนามแต่งตัง้ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบตั งิ านของคุรสุ ภาชุดแรก จ�ำนวน ๙ คน ตัง้ แต่วนั ที่
๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ประกอบด้วย
๑. พระยาจินดารักษ์ (อธิบดีกรมพลศึกษา) รักษาการในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
๒. นายบุญช่วย สมพงษ์ (หัวหน้ากองศึกษาผู้ใหญ่) รักษาการในต�ำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคุรุสภา
๓. นายวิญญาต ปุตระเศรณี (หัวหน้ากองกลาง ส�ำนักงานปลัดกระทรวง) รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกสารบรรณ
๔. นายบุรินทร์ สิมพะสิก (หัวหน้ากองโรงเรียนประชาบาล) รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกทะเบียน
๕. หลวงคุรุนิติพิศาล (ข้าหลวงตรวจการศึกษา) รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกรักษาผลประโยชน์ของครู
๖. หลวงบริหารสิกขกิจ (ข้าหลวงตรวจการศึกษา) รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกช่วยเหลืออุปการะครูและครอบครัว
๗. นายบุญช่วย สมพงษ์ รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกส่งเสริมความรู้
๘. ขุนทรงวรวิทย์ รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกการคลัง
ขณะเดียวกันประธานกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภา ก็ได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ ให้ศกึ ษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอ�ำเภอ เป็นเจ้าหน้าที่
คุรสุ ภาประจ�ำจังหวัดและเจ้าหน้าทีค่ รุ สุ ภาประจ�ำอ�ำเภอตามล�ำดับ โดยมีสำ� นักงานอยูท่ แี่ ผนกศึกษาธิการจังหวัดและแผนกศึกษาธิการอ�ำเภอ
การก�ำหนดวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นั้น ก�ำหนดขึ้นโดยยึดวันที่มีค�ำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มปฏิบัติงานของ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แม้ว่าคุรุสภาจะปรับเปลี่ยน
มาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ในปัจจุบนั แม้วา่ ภารกิจหน้าทีข่ องส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาจะมีการปรับเปลีย่ น
ไปจากเดิมแล้วก็ตาม ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ก็ยงั คงยึดวันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้ เป็นวันครบรอบ ๗๒ ปี การสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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หน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๔ ก�ำหนดให้
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่ ดังนี้
๑. รับผิดชอบเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของคุรสุ ภา ซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� หนดมาตรฐานวิชาชีพ
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ำกับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ
๒. ประสานและด�ำเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย
๓. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับการด�ำเนินงานเสนอต่อคุรุสภา
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ก�ำหนดให้เลขาธิการคุรุสภารับผิดชอบ
บริหารกิจการของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งด�ำเนินการตามที่ประธานกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการคุรสุ ภา มอบหมาย โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการคุรสุ ภา นอกจากนีย้ งั มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
๑. บริหารกิจการของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ของคุรุสภา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการคุรุสภา และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกต�ำแหน่ง เว้นแต่ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการคุรุสภา ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภาก�ำหนด
๒. ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต
๓. ควบคุมดูแลทรัพย์สินของคุรุสภา
๔. เสนอรายงานประจ�ำปีเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนด�ำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ
ของปีต่อไป ต่อคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณา
๕. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภาต่อคณะกรรมการคุรุสภา
๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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ท�ำเนียบเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๘ - ปัจจุบัน

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

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
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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
๑๑. นายปรีดา บุญเพลิง

๑๒ มกราคม ๒๕๓๘ ถึง ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒
๑๒. นายยุทธชัย อุตมา

๑๒ มกราคม ๒๕๔๒ ถึง ๔ ตุลาคม ๒๕๔๕

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

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 มิถนุ ายน ๒๕๕๖

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

๒๑

๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ถึง ๕ กันยายน ๒๕๖๑
๒๑. ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

๖ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน

๑๗. ดร.อ�ำนาจ สุนทรธรรม

๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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ท�ำเนียบรองเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๘ - ปัจจุบัน

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙.๑

๙.๒

๑. นายวิญญาต ปุตระเศรณี

๑๐ มกราคม ๒๕๐๑ ถึง ๑๒ มกราคม ๒๕๐๗
๒. นายเยื้อ วิชัยดิษฐ

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐
๓. นายจรัสมหาวัจน์

๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑ ถึง ๘ มกราคม ๒๕๑๓
๔. นายกมลประสิทธิสา

๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๑๔ ถึง ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๑๘
๕. ดร.สุรัฐศิลปอนันต์

๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๒๒
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๖. นายทินกรปรีชพันธุ์

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๖
๗. นายประยูรธีระพงษ์

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

๑๐.๑

๑๐.๒

๑๑.๑

๑๑.๒

๑๒.๑

๑๒.๒

๑๓.๑

๑๓.๒

๑๔.๑

๑๔.๒

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 มิถนุ ายน ๒๕๕๑
๑๓.๒ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึง ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๑
๑๔.๑ นายณรงค์ฤทธิ์ มะลิวัลย์

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๔.๒ นายศรายุทธ เจริญผล

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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๑๔.๓

๑๕.๑

๑๕.๒

๑๕.๓

๑๕.๕

๑๖

๑๗

๑๘

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
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๑๕.๔

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

ประกาศเจตจ�ำนง

“การบริหารงานส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา”
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา

ข้าพเจ้าในฐานะผูบ
้ ริหารสูงสุดของส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภาขอประกาศเจตจ�ำนงในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ด้วยการยึดมั่นคุณธรรมและนิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ฉับไว เต็มใจให้บริการ
และเป็นแบบอย่างทีด
่ ี อีกทัง
้ สนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สนับสนุน
ให้สำ� นักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภาเป็นองค์กรทีใ่ สสะอาด ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

ยึดมั่นคุณธรรมและนิติธรรม

๑

ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตน
อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งด้านคุณธรรม กฎหมาย
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

๒

ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ยึดความซื่อสัตย์สุจริต

จึงขอประกาศ
เจตจ�ำนง

เป็นที่ตั้ง

๓

การบริหารงาน
ส�ำนักงาน

โปร่งใส ตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน

เลขาธิการคุรุสภา

รวดเร็ว ฉับไว เต็มใจให้บริการ

๔
๕

ซื่อสัตย์ สุจริต

ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว
ถูกต้อง ด้วยความมีน�้ำใจ และเป็นกันเอง

เป็นแบบอย่างที่ดี
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ วิริยะ อดทน เสียสละ และ
ศรัทธาในวิชาชีพที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

ที่มา : ประกาศเจตจ�ำนง “การบริหารงานส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา” ประกาศใช้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
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หลักการทำงาน
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข

เลขาธิการคุรุสภา

ยืดมั่นคุณธรรม
และนิติธรรม

ซื่อสัตยสุจริต

เปนแบบอยางที่ดี
บริหารองคกร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

รวดเร็วฉับไว
เต็มใจใหบริการ

โปรงใส
ตรวจสอบได

๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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งาน ๗๓ ป สำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา มีนายแพทย
อุดม คชินทร รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
ในพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา
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สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เชือ่ มโยงและ
ใชประโยชนขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ หองประชุมไทยาจารย ชั้น ๓ อาคาร ๒ สำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา มี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
เลขาธิการคุรุสภา ดร.สุเทพ ชิตยวงษ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.พะโยม ชิณวงศ
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

เปดใชงานระบบ
KSP School เพื่อใหบริการ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สามารถยื่นคำขอตาง ๆ
ผานระบบบริการสถานศึกษา
การอบรมเชิงปฏิการ เรื่อง การพัฒนา
อัตลักษณและภาพลักษณของสำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา เพื่อใหความรูความเขาใจ และเปนแนวทาง
ในการกำหนดอัตลักษณขององคกร เพื่อใชในการ
วางแผนดานการสื่อสารของสำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ณ หองประชุมไทยาจารย ชั้น ๓ อาคาร ๒
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

การประชุมกระบวนทัศนใหม
ในการยกระดับคุณภาพการผลิตครู
ในยุค Thailand ๔.๐ มี ดร.วัฒนาพร
ระงับทุกข เปนประธานในพิธี
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

แถลงขาวการคัดเลือกครูรางวัล
สมเด็จเจาฟามหาจักรี ครั้งที่ ๓ มี ดร.กฤษณพงศ
กีรติกร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ
เปนประธานแถลงขาวรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี
เปนรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติ
เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเดนในอาเซียนและ
ติมอร - เลสเต ๑๑ ประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เจาฟานักการศึกษาผูทรงพระปรีชาและทรงมี
คุณูปการตอการศึกษาทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ ณ หองประชุมไทยาจารย อาคาร ๒
ชั้น ๓ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
ประจำป ๒๕๖๑ เรื่อง “ชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ : พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาไทย” ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของ
การพัฒนาคุณภาพของผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา มีนายแพทยธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนประธานเปดงาน
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ

มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
แตงตั้งรองศาสตราจารยเอกชัย
กี่สุขพันธ เปนประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ชุดที่ ๓
เปดใช LINE@ ของ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
“LINE @Khurusapha” เพื่อเปน
ชองทางในการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของสำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา เพื่อใหครอบคลุมและเขาถึง
สมาชิกของคุรุสภายิ่งขึ้น

คณะผูแทนคุรุสภาและผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา เขารวมการประชุมสภาครู
อาเซียน (ACT+1) ครั้งที่ ๓๔ (34th ASEAN
Council of Teachers (ACT+1) Convention)
เรื่อง Strengthening the Hallmarks of
Excellence in Education through ASEAN+1
Teachers’ Integration ณ Century Park
Hotel กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส

มีประกาศราชกิจจานุเบกษา
ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาฐานวิชาชีพ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๗๔ ปี

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา

ผลงานเด่น ปี ๒๕๖๑
คุรุสภา

งานมาตรฐานวิชาชีพ
ปรับมาตรฐานวิชาชีพ เปลี่ยนวิธีการคัดกรอง
ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครู
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาได้ดำ� เนินงานตามภารกิจของคุรสุ ภาในการก�ำหนดและ
พั ฒ นามาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา การคั ด กรองคนเข้ า สู ่ วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา การรับรอง
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ การรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
การก�ำหนดแนวทางการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพก่อนออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ การพัฒนาหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อให้ผู้รับบริการทางการศึกษาและสังคมเชื่อมั่นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง
การปรับมาตรฐานวิชาชีพครู
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๓)
บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ลไกและระบบการผลิ ต คั ด กรอง และพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู และ
อาจารย์ให้ได้ผมู้ จี ติ วิญญาณของความเป็นครู มีความรูค้ วามสามารถอย่างแท้จริง ประกอบกับ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
“...การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้ คือ มีทัศนคติที่ดี และถูกต้อง มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย มีงานท�ำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี...” “...พัฒนา
ระบบการศึกษา ได้แก่ พัฒนาคุณภาพครู พัฒนาโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ พัฒนา
ระบบการประเมิน และพัฒนาระบบ ICT...” และด้วยสังคมในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ า มามี บ ทบาทในการด� ำ รงชี วิ ต ของผู ้ ค นเป็ น อย่ า งมาก ผู ้ เรี ย นสามารถเข้ า ถึ ง และ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว
จึงส่งผลโดยตรงต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ซึง่ เป็นผูม้ บี ทบาทหน้าทีห่ ลักด้านการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วยวิธกี ารต่าง ๆ จะต้องปรับเปลีย่ นตนเองให้รเู้ ท่าทัน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถทั้งในเชิง
วิชาการและทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลและมีคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ เป็นผูเ้ รียนรู้ ผูร้ ว่ มสร้างสรรค์
นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของชาติ
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จากการเปลีย่ นแปลงในหลากหลายมิติ และทิศทางการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการยกระดับ
คุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ต้องการประกอบวิชาชีพครู ให้มีสมรรถนะทั้งด้านความรู้
ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ มี ค วามส� ำ คั ญ จ� ำ เป็ น โดยต้ อ งเป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ใ นเนื้ อ หาวิ ช า
ที่สอน รู้วิธีสอนและวิธีเรียนของผู้เรียน มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ครูต้องมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความสามารถ
ในการผสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อนครู และชุมชน ในการพัฒนาและแก้ปัญหา
การเรียนรู้ รวมทัง้ การเสริมสร้างศักยภาพของผูเ้ รียนทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลาย ให้สามารถ
เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
การพัฒนารายละเอียดในมาตรฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา 
ยังคงความเป็นมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ (๑) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
(๒) มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (๓) มาตรฐานการปฏิบตั ติ น รายละเอียดปรากฏในแผนภาพ
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การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินการทดสอบเพือ่ ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก และทนายความ และ
ด�ำเนินการจัดท�ำ (ร่าง) แนวทางด�ำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ซึง่ เป็นการเปลีย่ นวิธกี ารคัดกรองผูเ้ ข้าสูว่ ชิ าชีพครู จากเดิมทีผ่ สู้ ำ� เร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญา
และประกาศนียบัตรทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒอิ นื่ ทีค่ รุ สุ ภารับรอง สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้โดยอัตโนมัตินั้น จะถูกปรับเปลี่ยน
โดยก�ำหนดให้ผปู้ ระสงค์เข้าสูว่ ชิ าชีพครูทกุ กลุม่ ต้องผ่านการทดสอบเพือ่ ประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพตามมาตรฐานที่คุรุสภาก�ำหนด จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ซึง่ ในการก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการทดสอบ จ�ำเป็นต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ มีหลักการ
และแนวปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องชัดเจน และสามารถสือ่ สารให้ทกุ ฝ่ายเข้าใจตรงกัน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การทดสอบ
มี ม าตรฐานเป็ น ที่ ย อมรั บ และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ สั ง คมได้ ว ่ า  ผู ้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพครูเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและมีจติ วิญญาณความเป็นครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนด
องค์ประกอบการทดสอบ (อ้างอิงตาม (ร่าง) แนวทางการทดสอบ ฯ ที่เสนอต่อ
คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงพัฒนาโดยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ) ประกอบด้วย
(๑) การทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู เป็นการประเมินเพือ่ วัดความรูค้ วามสามารถ
และจิตวิญญาณความเป็นครู โดยใช้แบบทดสอบที่บูรณาการสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่
(๑.๑) ความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารส�ำหรับครู
(๑.๒) ความรู้และทักษะในวิชาชีพครู
(๑.๓) คุณลักษณะและจิตวิญญาณความเป็นครู
(๒) การเทียบผลการประเมินความรูส้ าขาวิชาเอก โดยก�ำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
จากผลคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาเอกของนิสิตนักศึกษา 
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
กระบวนการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเป็นการด�ำเนินงาน
เพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาสามารถใช้คุณวุฒิจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภารับรอง  
เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรทีค่ รุ สุ ภารับรองว่าเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้
และประสบการณ์เพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพได้และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
รวมทัง้ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพของผูป้ ระกอบวิชาชีพให้กบั ผูร้ บั บริการทางการศึกษา
และสังคม
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การด�ำเนินงานรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา พิจารณาจากมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ
(๑) มาตรฐานหลักสูตร
(๒) มาตรฐานการผลิต
(๓) มาตรฐานบัณฑิต

จ�ำนวนสถาบันและหลักสูตรทีไ่ ด้รบ
ั การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ในรอบปี ๒๕๖๑

ระดับการศึกษา

จ�ำนวนสถาบัน จ�ำนวนหลักสูตร

ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)

๙๑

๒๙๘

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

๕๖

๕๙

ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)

๓๑

๑๓

ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา

๔๘

๕๐

ปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา

๑๕

๑๗

ส�ำหรับในปี ๒๕๖๒ คุรุสภามุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการคัดกรองผู้ที่จะเข้าสูก่ ารประกอบวิชาชีพ โดยปรับปรุงเกณฑ์
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาให้ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงในหลาย ๆ มิติ
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้ต้องการประกอบวิชาชีพครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู
พร้อมต่อการปฏิบตั งิ านและเป็นพลังในการขับเคลือ่ นประเทศต่อไป
งานรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

เป็นการรับรองเฉพาะรายบุคคล ส�ำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี หรือคุณวุฒิปริญญาตรีอื่น
ที่คุรุสภาไม่ให้การรับรอง ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย การรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
เพือ่ การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยวิธกี ารรับรองความรู้ มี ๓ วิธี ได้แก่ การเทียบโอน การทดสอบ และการฝึกอบรม
ตามมาตรฐานความรู้ที่คุรุสภาก�ำหนด ต่อมาคุรุสภาได้ยุติการด�ำเนินการรับรองความรู้โดยวิธีการทดสอบรายมาตรฐานความรู้
วิ ช าชี พ ครู ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. ๒๕๕๗ และคงเหลื อ วิ ธี ก ารรั บ รองความรู ้ ๒ วิ ธี ได้ แ ก่ การเที ย บโอนและการฝึ ก อบรม
โดยมีคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา ท�ำหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง ดังนี้
๑. การเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

ได้ดำ� เนินการตามข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วย การรับรองความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ เพือ่ การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผลการด�ำเนินงานในปี ๒๕๖๑
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาได้ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการรับรองความรู้ โดยการเทียบโอน จ�ำนวน ๑๔ ครัง้ รวมทัง้ สิน้ ๒,๕๒๑ ราย
๒. การฝึกอบรม

ผลการด�ำเนินงานในที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการด�ำเนินการฝึกอบรม ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยสถาบันการศึกษา
ที่เป็นหน่วยฝึกอบรม คณะอนุกรรมการ ฯ ได้พิจารณาให้การรับรองผลการฝึกอบรม จ�ำนวน ๗ ครั้ง รวม ๘,๒๗๗ คน
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งานบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
เรียนรู้และใส่ใจ เพื่อให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส
ส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ด�ำเนินงาน
ตามภารกิจของคุรสุ ภาในด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามทีค่ ณะกรรมการ
คุรสุ ภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมอบหมาย โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการเสนอแผน
และแนวทางในการจัดการระบบงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การออกและ
ต่ออายุใบอนุญาต และด�ำเนินการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในกรณีอื่น ๆ การจัดท�ำและ
ดูแลรักษาทะเบียนใบอนุญาตและทะเบียนสมาชิก จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศและตรวจสอบ
รับรองข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา
งานเด่นในรอบปี ๒๕๖๑
๑. งานให้บริการ

ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

โดยออกให้ แ ก่ ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ วิ ช าชี พ ครู ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ที่ คุ รุ ส ภาก� ำ หนด
โดยผ่านการรับรองความรู้ (เทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม) เพื่อให้ใช้เป็นหลักฐาน
ในการประกอบวิชาชีพครูได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมือ่ ประกอบวิชาชีพครูโดยอยูใ่ นความควบคุม
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  ๑ ปี และผ่านการประเมินการปฏิบัติ
การสอนจากสถานศึกษา สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน
มีอายุใช้ได้ ๒ ปี เมื่อครบอายุแล้วสามารถขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้อีกครั้งหนึ่ง
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การอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในกรณีอื่น ๆ

• ออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณี สถานศึกษามีความจ�ำเป็นต้องรับบุคคลทีย่ งั ไม่มคี ณ
ุ สมบัติ
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือผูบ้ ริหารในสถานศึกษา จึงขออนุญาตจากคุรสุ ภา
ให้ประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการอนุญาตชั่วคราว ครั้งละ ๒ ปี
โดยก�ำหนดเงือ่ นไขให้ไปพัฒนาตนเองให้มคี ณ
ุ สมบัตใิ นการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป
• ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ช�ำรุด เสียหาย หรือสูญหาย เป็นต้น
๒. งานพัฒนาการให้บริการ
การขอรับบริการด้วยระบบ e-Service

ผู้ยื่นค�ำขอสามารถยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยตนเองได้ทุกที่
ทุกเวลา ทั้งการขอขึ้นทะเบียนรับและขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขอหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้รับ
บริการทางวิชาชีพได้รบั ความสะดวกไม่ตอ้ งเดินทางมาด�ำเนินการทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา 
ไม่ตอ้ งรอส่งผ่านไปรษณีย์ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการประชาสัมพันธ์สง่ เสริมให้ยนื่ ค�ำขอผ่านระบบ
e-Service และปรับปรุงแก้ไขระบบให้เข้าถึงง่าย ใช้สะดวก และได้รบั ใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว
การลดส�ำเนาเอกสาร

ส�ำหรับผูท้ ยี่ นื่ ค�ำขอรับบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้วยตนเอง
ที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและน�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนมายื่นพร้อมเอกสารหลักฐาน
ไม่ต้องแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ข้าราชการอีกต่อไป
การจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานและการให้บริการด้วยระบบ e-Service

โดยจัดประชุมร่วมกันระหว่างส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาคูม่ อื ประชาชนส�ำหรับ
การขอรับ การต่ออายุ และการบริการอืน่ ๆ ทีพ่ ฒ
ั นาให้สามารถยืน่ ค�ำขอผ่านระบบ e-Service
การปรับรูปแบบใบอนุญาต

โดยการปรั บ รู ป แบบใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาให้ เ ป็ น สากล
ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง มีชาวต่างประเทศเข้ามาประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย
และมีครูชาวไทยที่จะไปประกอบวิชาชีพครูในต่างประเทศ สามารถใช้ใบอนุญาตที่คุรุสภา
ออกให้น�ำไปใช้ในต่างประเทศได้โดยไม่ต้องขอให้คุรุสภาแปลใบอนุญาตให้ จึงปรับรูปแบบ
ใบอนุญาตให้มีข้อความภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ ทั้งใบประกาศและบัตรสมาชิกพกพา
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งานในอนาคต
พัฒนาการให้บริการเป็นระบบ e-Service เต็มรูปแบบ

เมื่อปรับและพัฒนาการให้บริการในการขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาต และบริการด้าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ด้วยระบบ e-Service เสร็จเรียบร้อย พร้อมคู่มือการปฏิบัติงานและ
คู่มือส�ำหรับผู้รับบริการแล้ว จะด�ำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและในส�ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญพร้อมทีจ่ ะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลและเป็นทีป่ รึกษา
ในการใช้ระบบ e-Service และจะด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางให้สมาชิกรับทราบ
อย่างทั่วถึง และจะปิดช่องทางการยื่นค�ำขอทางไปรษณีย์และการยื่นค�ำขอด้วยตนเองต่อไป
พัฒนาระบบพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแล้ว ให้สามารถจัดพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรสมาชิก
คุรุสภาด้วยตนเอง จากไฟล์ข้อมูลที่คุรุสภาก�ำหนดให้เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภาในระบบ
สารสนเทศผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรสุ ภา เพือ่ น�ำไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพได้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองหรือรอการจัดส่งจากส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พัฒนาระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้มีความรวดเร็ว

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีมติมอบอ�ำนาจให้เลขาธิการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติ
ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้แก่ผยู้ น่ื ค�ำขอทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม แล้วน�ำมาเสนอผ่านความเห็นชอบ
ของคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรอง และคณะกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ เพื่ อ รั บ ทราบการอนุ มั ติ
ของเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการของส�ำนักงานและให้ผยู้ นื่ ค�ำขอได้รบั
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในระยะเวลาทีร่ วดเร็วขึน้
ปรับปรุงสถานทีใ่ ห้บริการของส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

โดยปรับพื้นที่ให้บริการส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ และการขอหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพแยกออกไปให้เป็นสัดส่วน เพือ่ ให้มพี นื้ ที่
ให้บริการที่สะดวก สะอาด รองรับการท�ำงานของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการให้ได้รับความสบาย
เมื่อมาถึงคุรุสภา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบติดตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านเว็บไซต์ของคุรส
ุ ภา

ปรับปรุงหรือเพิ่มช่องทางการติดตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา 
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย แทนการรับส่งข้อมูลและเอกสารทางไปรษณีย์เพื่อประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เรียนรู้และ
ท�ำความเข้าใจปัญหาที่ได้รับจากข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบวิชาชีพที่มารับบริการ
เพื่อน�ำมาพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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งานส่งเสริม พัฒนา และยกย่องผดุงเกียรติวช
ิ าชีพ
ส่งเสริม ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องไปสู่ความเป็นเลิศ คือ หัวใจของการพัฒนาวิชาชีพ
การยกย่อง ผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๕) และ (๖) ก�ำหนดให้คุรุสภามีอ�ำนาจหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้ ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจ
แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพือ่ เป็นต้นแบบของครูดที สี่ ร้างแรงบันดาลใจแก่ผรู้ ว่ มวิชาชีพและสังคม คุรสุ ภาจึงด�ำเนินงาน
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วิชาชีพ เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านรางวัลต่าง ๆ จ�ำนวน ๖ รางวัล ดังต่อไปนี้
(๑) รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรส
ุ ภา ได้พจ
ิ ารณาคัดเลือกนางสลิลทิพย์ พนาวสันต์ แกร์นเิ ยร์
เสนอชือ
่ ให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครัง
้ ที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ (ประเทศไทย)

(๒) รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ฯ ในปี ๒๕๖๑ ได้ครูภาษาไทยดีเด่น
จ�ำนวน ๔๔ คน
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(๓) รางวัลครูภาษาฝรัง
่ เศสดีเด่น เพือ
่ รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ฯ ในปี ๒๕๖๑ ได้ครูภาษาฝรัง
่ เศส
ดีเด่น จ�ำนวน ๖ คน

(๔) รางวัลคุรส
ุ ภา ในปี ๒๕๖๑ ได้ผรู้ บ
ั รางวัลคุรส
ุ ภา จ�ำนวน ๒๗ คน
ประกอบด้วย
- ระดับดีเด่น จ�ำนวน ๙ คน
- ระดับยกย่อง จ�ำนวน ๑๘ คน
(๕) รางวัลครูผส
ู้ อนดีเด่นตามกลุม
่ สาระการเรียนรู้ ในปี ๒๕๖๑
มีผู้ได้รับรางวัล จ�ำนวน ๑,๓๗๓ คน ประกอบด้วย
- ระดับประเทศ จ�ำนวน ๑๑ คน
- ระดับจังหวัด จ�ำนวน ๖๙๖ คน
- ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน ๖๖๖ คน

(๖) รางวัลคุรุสดุดี ในปี ๒๕๖๑ มีผู้ได้รับรางวัลคุรุสดุดี
จ�ำนวน ๘๒๑ คน

และเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนอายุครบ ๖๐ ปี
และปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐ ปี เป็นผู้มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จะได้รับการประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส และเข้าเฝ้า  ฯ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพือ่ รับพระราชทานเครือ่ งหมาย
เชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือหลังจากเกษียณอายุราชการ โดยในปี ๒๕๖๑ ครูอาวุโส
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ เข้าเฝ้า  ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ จ�ำนวน ๕,๘๕๙ คน
เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
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นอกจากนี้ คุรุสภายังได้ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือ
บุ ค คลที่ มี คุ ณู ป การต่อการศึก ษา เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ตัง้ แต่เริม่ ท�ำงานจนถึงแก่ชวี ติ ในรูปแบบของการจัดท�ำ “หนังสือประวัตคิ รู” โดยรวบรวมประวัติ
และผลงานที่โดดเด่นของผู้ที่ถึงแก่กรรม เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้
และระลึกถึงคุณงามความดี และผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา หนังสือประวัติครู
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๑๗ ประวัติ แบ่งเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้
๑. ครูพระ ผูท
้ รงงาน ผูส
้ ร้างคนและสังคม (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก) จ�ำนวน ๑ พระองค์
๒. กลุ่มครูผู้วางรากฐานงานสู่ระดับสากล จ�ำนวน ๑ คน
๓. ครูนักวิจัย สอนให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จ�ำนวน ๔ คน
๔. ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง จ�ำนวน ๓ คน
๕. ครูภูมิปัญญาไทย ผู้สืบสานภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จ�ำนวน ๓ คน
๖. ครูอาสา ครูนักพัฒนา สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อคุณภาพผู้เรียน จ�ำนวน ๕ คน

นอกจากนี้ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาด�ำเนินการยกย่องวิชาชีพครู โดยจัดงานวันครู
ครัง้ ที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึน้ ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค มีผเู้ ข้าร่วมงาน จ�ำนวน ๒๓๑,๘๒๒ คน
ภายใต้หวั ข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ส่วนกลางจัดงานวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุมคุรุสภาและบริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานในพิธีงานวันครู และมอบค�ำขวัญวันครู คือ
“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
• พิธที ำ� บุญตักบาตร/พิธบี ชู าบูรพาจารย์
• พิ ธี น ้ อ มเกล้ า  ฯ ถวายสั ก การะสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
• พิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
• พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับ
รางวัลต่าง ๆ ทัง้ ของคุรสุ ภาและหน่วยงานอืน่ รวม ๑๖ รางวัล จ�ำนวน ๑,๒๕๖ คน
• การจัดนิท รรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และนิทรรศการแสดงผลงานของผูไ้ ด้รบั รางวัลต่าง ๆ
• ปาฐกถาพิเศษ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ครั้งที่ ๑ เรื่อง “ครูดี.....พลังแห่งแผ่นดิน”
โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นองค์ปาฐก
• การเสวนา เรือ่ ง “อย่างไร....ครูไทยจะทันการเปลีย่ นแปลง”
การคัดสรรผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การคัดสรรผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจ�ำปี ๒๕๖๑
มีผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งผลงานวิจยั เข้ารับการคัดสรรกับคุรสุ ภา จ�ำนวน ๒๖๑ เรือ่ ง
เป็นผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามเกณฑ์ทป่ี ระกาศไว้ จ�ำนวน ๒๔๑ เรือ่ ง คณะกรรมการ
คัดสรรผลงานวิจัยได้ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ฯ ตามเกณฑ์ที่คุรุสภาก�ำหนด ดังนี้
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๑) รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจ�ำปี ๒๕๖๑ “ระดับภูมิภาค” จ�ำนวน ๘ รางวัล ประกอบด้วย ระดับดีเด่น
จ�ำนวน ๑ รางวัล เรือ่ ง "กิจกรรมคัดสรรด้านอาชีพ โดยใช้เทคนิคเพือ่ นช่วยเพือ่ นทีส่ ง่ ผลต่อทักษะทางสังคมของนักเรียนทีม่ คี วามต้องการ
จ�ำเป็นพิเศษ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุร"ี และระดับชมเชย จ�ำนวน ๗ รางวัล

๒) รางวัลผลงานวิจยั ของคุรสุ ภา ประจ�ำปี ๒๕๖๑ “ระดับประเทศ” จ�ำนวน ๑ รางวัล คือ ระดับชมเชย เรือ่ ง "กิจกรรม
คัดสรรด้านอาชีพโดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนที่ส่งผลต่อทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ โรงเรียน
วอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุร"ี
การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ�ำปี ๒๕๖๑ มีสถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา 
จ�ำนวน ๒๔๓ ผลงาน ในจ�ำนวนนี้มีผลงานที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้ จ�ำนวน ๒๓๙ ผลงาน และมีผลงาน
ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จ�ำนวน ๓๑ ผลงาน โดยคณะกรรมการคัดสรรผลงาน ฯ ได้ตรวจประเมินคุณภาพผลงาน ฯ
มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์สมควรได้รับรางวัล โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๑) รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับภูมิภาค” จ�ำนวน ๒๐๘ ผลงาน ประกอบด้วย เหรียญทอง
จ�ำนวน ๔๙ ผลงาน เหรียญเงิน จ�ำนวน ๑๐๕ ผลงาน และเหรียญทองแดง จ�ำนวน ๕๔ ผลงาน
๒) รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” จ�ำนวน ๔๙ ผลงาน ประกอบด้วย เหรียญทอง
จ�ำนวน ๑๓ ผลงาน เหรียญเงิน จ�ำนวน ๑๗ ผลงาน และเหรียญทองแดง จ�ำนวน ๑๙ ผลงาน
ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ�ำปี ๒๕๖๑
"ระดับภูมิภาค"
๓๑

๔๙

เหรียญทอง
เหรียญเงิน

๕๔

ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ�ำปี ๒๕๖๑
"ระดับประเทศ"

๑๙

๑๓

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง
๑๐๕

38

๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ไม่ผ่านเกณฑ์

เหรียญทอง
เหรียญทองแดง

๑๗

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจ�ำปี ๒๕๖๑

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรทางการศึกษา
ภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในและต่างประเทศ จ�ำนวน ๑๕ แห่ง จัดประชุมทางวิชาการของคุรสุ ภา 
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อน
การศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม
เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
โดยมี น ายแพทย์ ธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เป็นประธานในพิธเี ปิดการประชุม การปาฐกถาพิเศษ และมอบรางวัลผลงานวิจยั ประจ�ำปี ๒๕๖๑
“ระดับภูมภิ าค” มีผเู้ ข้าร่วมประชุม จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๒,๒๐๗ คน และมีการถ่ายทอดสดกิจกรรม
และเอกสารต่ า ง ๆ ภายในงานประชุ ม ทางวิ ช าการของคุ รุ ส ภาผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต http://sdib.dusit.ac.th/ และ www.facebook.com/
Khurusaphaofficial/
กิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสถานศึกษาทีค่ ดิ ค้นและพัฒนาผลงานวิจยั และนวัตกรรม
มากกว่า ๕๐ ผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียนแห่งความส�ำเร็จจากเครือข่าย
ที่มีการรวมตัวกันพัฒนาวิชาชีพแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” การสร้างความรู้
ความเข้าใจ และการเพิ่มพูนกระบวนทัศน์ด้านการวิจัย การศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนในศตวรรษที่ ๒๑
และการเปิดชั้นเรียนของครูเพื่อศิษย์ (Open Class)
การพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท
้ างวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC)

คุรุสภา ได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพแบบ
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community: PLC)
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพผู้เรียน ตาม ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
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คุรสุ ภามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ช้ในการด�ำเนินกิจกรรมแบบ PLC ในแต่ละวงรอบจ�ำนวน ๘ ระบบ ประกอบด้วย
No.๐ ก�ำหนดการด�ำเนินกิจกรรมตามวงรอบ No.๑ ปัญหาการเรียนรู้ No.๒ ส่งแผนการจัดการเรียนการสอน No.๓ วิพากษ์แผน
No.๔ สังเคราะห์การวิพากษ์ No.๕ ส่งคลิปบันทึก No.๖ วิพากษ์การจัดกิจกรรม และ No.๗ สรุปผลการด�ำเนินการ
คุรุสภาส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการแบบ PLC ในการพัฒนาวิชาชีพผ่านงานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community: e-PLC) มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ มีเครือข่ายวิชาชีพที่ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑๔๔ เครือข่าย มีครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ ตรียมเข้าสูว่ ชิ าชีพทางการศึกษา
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนา จ�ำนวน ๒๘,๘๓๑ คน
สิง
่ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบ PLC ของคุรส
ุ ภาทีผ
่ า่ นมา

๑) ครูมีความเข้มแข็งและความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒) ครูมีนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
๓) สถานศึกษามีรูปแบบการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากครูที่มีคุณภาพ กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้
เกิดทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความสุขและสนุกสนานในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
๕) ชุมชนให้ความไว้วางใจโรงเรียนมากขึน้ ได้รบั ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาผูเ้ รียน และให้การสนับสนุนโรงเรียนมากขึน้
บทเรียนส�ำคัญทีค
่ น
้ พบจากการด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบ PLC ของคุรส
ุ ภาทีผ
่ า่ นมา

๑) การได้รบั ค�ำชีแ้ นะจากผูเ้ ชีย่ วชาญ จะท�ำให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการพัฒนามากยิง่ ขึน้
๒) การร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชีว้ ดั ศึกษาผูเ้ รียนรายกรณี และปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จะน�ำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
๓) การจัดบรรยากาศในห้องเรียน เป็นปัจจัยหลักที่จะท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
๔) การสะท้อนคิดความจริงด้วยไมตรี โดยใช้วธิ ชี วนให้คดิ เชียร์ให้ทำ� และให้กำ� ลังใจ
๕) การบันทึกเทปการสอนจะช่วยให้ผู้สอนเห็นข้อดี และข้อผิดพลาดได้ชัดเจน ช่วยการพัฒนาที่ตรงจุด
๖) การเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนครู เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเรียนรู้ร่วมกัน
๗) ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญและเอือ้ อ�ำนวยต่อการเรียนรูข้ องครู เป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้การด�ำเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์
๘) นวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการ PLC เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการต่อยอดความรู้ของครูหลาย ๆ คน สามารถ
เป็นต้นแบบในการพัฒนาโดยใช้พื้นที่ฐานได้อย่างมีคุณภาพ
งานส่งเสริมจรรยาบรรณของผูป
้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑. การเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูท
้ างวิชาชีพ เพือ
่ พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community: e-PLC)

เป็นการบูรณาการหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษากับหลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ Google Classroom Application สร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติ
การสอนในชัน้ เรียนของนิสติ นักศึกษาครู มีครูประจ�ำการเป็นผูน้ ำ� และก�ำกับดูแลเป็นแบบอย่าง มีผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ของคุรุสภา ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา และอาจารย์นิเทศก์ รวมถึงเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 
และสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม
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จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม e-PLC ทัง
้ ๔ ภูมภ
ิ าคทัว
่ ประเทศ ประกอบด้วย

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ของคุรุสภา
ผูเ้ ตรียมเข้าสูว่ ช
ิ าชีพทางการศึกษา และอาจารย์นเิ ทศก์ จ�ำนวน ๑๓,๑๑๖ คน
สถาบันอุดมศึกษา จ�ำนวน ๑๘ แห่ง
สถานศึกษา จ�ำนวน ๑,๑๗๗ แห่ง

๒. การผลิตสือ
่ ส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ

โดยจัดการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ (Theme) “ความซื่อสัตย์สุจริต” และท�ำความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา รวม ๔ มหาวิทยาลัย
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยจัดการประกวดภาพยนตร์สนั้ ในหัวข้อ (Theme) “ครูดเี พราะมีจรรยาบรรณ” มีผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล ดังนี้
คลิปวิดีโอ “ความซื่อสัตย์สุริต” จ�ำนวน ๗ เรื่อง
ภาพยนตร์สั้น “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” จ�ำนวน ๖ เรื่อง
๓. การสร้างแหล่งเรียนรูจ
้ รรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์

ผลิตบทเรียนออนไลน์จรรยาบรรณของวิชาชีพ ๖ หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย “ค�ำสอนทีไ่ ร้เสียง” “ศิลปะในตัวครู”
“การพัฒนาตนเองสูค่ วามเป็นครูมอื อาชีพ” “นักเรียนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวของครู” “ไม้เรียวครูไทย ในยุค ๔.๐”
และ “ครูคอื ผูส้ ง่ เสริมในความก้าวหน้าและความส�ำเร็จของนักเรียน” ผ่านระบบ Google Classroom เพือ่ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม e-PLC ทั้ง ๑๘ แห่ง น�ำบทเรียนออนไลน์
ไปจัดการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพแก่กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมโครงการด้วย
ด�ำเนินการติดตามและประเมินผลงานส่งเสริมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการด�ำเนินงานพบว่า  ในภาพรวมส่งผลกระทบทางบวกต่อการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในระดับมากโดยกิจกรรมผลิตสื่อส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งสื่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น ส่งผลกระทบต่อ
การกระตุน้ เตือนและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของวิชาชีพ กิจกรรม e-PLC ส่งผลกระทบต่อผูส้ อน เกิดความตระหนัก
และให้ความส�ำคัญต่อการปลูกฝังผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น และแสดงพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน
กิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพแบบออนไลน์ และกิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรูจ้ รรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
ผ่านบทเรียนออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบและกลไกการเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูในภาพรวม
จุดเน้นการด�ำเนินงานในปี ๒๕๖๒

• วิจัยประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพครู ฯ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ เพื่อจัดท�ำ
เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ
• ยกระดับการยกย่อง ผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชน หรือหน่วยงานทีม่ กี ารยกย่องเชิดชูเกียรติผปู้ ระกอบวิชาชีพ ฯ มีสทิ ธิเ์ สนอรายชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับรางวัลต่าง ๆ ของคุรสุ ภา
• สร้างการมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมเชิงรุกด้านจรรยาบรรณวิชาชีพสู่สถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น เสริมสร้าง
จิตวิญญาณครูให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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สถาบันคุรุพัฒนา

สถาบันคุรุพัฒนาเป็นสถาบันวิชาการชั้นสูง ในก�ำกับของคุรุสภา เป็นส่วนงานหนึ่ง
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ใช้ค�ำย่อว่า  “สคพ.” และให้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“Teacher Professional Development Institute” ใช้คำ� ย่อว่า  “TPDI” โดยจัดตัง้ ขึน้
เมือ่ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ปัจจุบนั สถาบันคุรพุ ฒ
ั นาได้ดำ� เนินการรับสมัครหน่วยพัฒนาครู
มีหน่วยงานที่แสดงความจ�ำนงเป็นหน่วยพัฒนาครู จ�ำนวน ๗๗๐ หน่วยงาน แบ่งออกเป็น
๓ ประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ประกอบด้วย
ส่วนราชการ ๔๓ หน่วยงาน

นิติบุคล ๓๔๖ หน่วยงาน

สถาบันการศึกษา ๓๘๑ หน่วยงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันคุรุพัฒนาได้ด�ำเนินการกิจกรรมรับรอง
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มีหน่วยพัฒนาครู
เสนอหลักสูตรขอการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา จ�ำนวน ๓,๒๑๙ หลักสูตร มีหลักสูตร
ทีผ่ า่ นเกณฑ์การรับรอง จ�ำนวน ๑,๘๓๗ หลักสูตร ไม่ผา่ นเกณฑ์การรับรอง จ�ำนวน ๑,๔๘๖ หลักสูตร
และมีหน่วยงานต้นสังกัดของครูเสนอหลักสูตรเพื่อขอการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 
จ�ำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มี ห ลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง จ� ำ นวน ๘๔ หลั ก สู ต ร
และส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรอง จ�ำนวน ๒๐ หลักสูตร รวม ๑,๘๓๗ หลักสูตร และในจ�ำนวนนี้เป็นหลักสูตรปกติ
จ�ำนวน ๑,๘๐๑ หลักสูตร หลักสูตรออนไลน์ จ�ำนวน ๓๖ หลักสูตร ครอบคลุมทั้ง ๓ ระดับ
ความลุ่มลึกของหลักสูตร
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ระดับกลาง ๓๙๘ หลักสูตร

ระดับสูง ๗๗ หลักสูตร

ระดับพื้นฐาน ๑,๓๖๒ หลักสูตร

หลักสูตรออนไลน์ ๓๖ หลักสูตร

หลักสูตรปกติ ๑,๘๐๑ หลักสูตร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีผ่ า่ นมา มีครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการพัฒนา 
ในหลักสูตรทีส่ ถาบันคุรพุ ฒ
ั นารับรอง รวม ๔,๕๔๐ รุน่ จ�ำนวน ๒๘๔,๑๒๔ คน จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด ๓ หน่วยงาน ดังนี้
หลักสูตร ฯ
ที่ได้รับการรับรอง

จ�ำนวนรุ่น (รุ่น)

จ�ำนวนครูที่เข้าอบรม
(คน)

ส�ำนักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา

๘๔

๑๘๐

๘,๑๓๓

๒

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑,๗๓๓

๔,๓๖๐

๒๗๕,๙๙๑

๓

ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.)

๒๐

-

-

๑,๘๓๗

๔,๕๔๐

๒๘๔,๑๒๔

ที่

หน่วยงานต้นสังกัด

๑

รวม

หมายเหตุ : กศน. ยังไม่ได้อบรมครูในสังกัด
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งานจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ คือ เกียรติและ
ศักดิ์ศรีของผู้ประกอบวิชาชีพ
ส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด�ำเนินงาน
ตามภารกิจของคุรสุ ภาในด้านการควบคุมความประพฤติและการด�ำเนินงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยพิจารณาการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ น�ำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัย
รวมทัง้ ด�ำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ การรวบรวมข้อมูล
การประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ การด�ำเนินงานกระบวนการสืบสวน สอบสวน และ
การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการด�ำเนินการแจ้งค�ำวินิจฉัย
กรณีการประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพตามกฎหมายก�ำหนด การพักใช้ใบอนุญาตหรือ
เพิกถอนใบอนุญาต การอุทธรณ์กรณีไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และไม่ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัย
กรณีประพฤติผดิ จรรยาบรรณวิชาชีพ การด�ำเนินการทางวินยั แก่พนักงานเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของส่วนงานภายใน
ส�ำนักงานเกีย่ วกับการด�ำเนินการคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และด�ำเนินการรวบรวมตรวจสอบ
และพิจารณากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคุรุสภา รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการท�ำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างคุรสุ ภากับหน่วยงานภายนอก และงานอืน่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ผลงานเด่นในรอบปี ๒๕๖๑
๑. งานเกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลจรรยาบรรณของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษา

คณะอนุกรรมการด�ำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
จ�ำนวน ๖๑ เรื่อง
คณะอนุกรรมการด�ำเนินการสอบสวนการประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
จ�ำนวน ๑ เรื่อง
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัย
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๕๒ ราย
๒. การด�ำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายของส�ำนักงาน

ด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสังคม โดยประชุมคณะท�ำงานเพือ่ พิจารณา และประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง น�ำสรุปความคิดเห็นมาแก้ไขปรับปรุงในร่างกฎหมาย และน�ำเสนอ
กระทรวงศึกษาเพือ่ ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนของการน�ำเสนอร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
44

๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

แก้ตา่ งคดีทมี่ กี ารฟ้องร้องคณะกรรมการคุรสุ ภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
และส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของคุรสุ ภา
เพือ่ แก้ปญ
ั หาในการปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดจากการน�ำกฎหมายไปใช้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อแก้ปัญหาในส่วนของการน�ำกฎหมายไปใช้แล้วมีผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบวิชาชีพจ�ำนวนมากสมควรแก้ไข
งานในอนาคต
๑. เร่งด�ำเนินการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

เนื่องจากมีกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษ
ว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมกับจรรยาบรรณของวิชาชีพจ�ำนวนมาก ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา 
จะต้องเร่งด�ำเนินการให้สงั คมได้เกิดความกระจ่างในพฤติกรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่ ถู ก กล่ า วหาหรื อ กล่ า วโทษว่ า  เป็ น การประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ หรื อ ไม่
หรือสมควรจะได้รับการวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพในระดับใด ตามที่
ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ตั้งแต่การยกข้อกล่าวหาหรือกล่าวโทษ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต ได้ไม่เกิน ๕ ปี
และเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะต้องเร่งด�ำเนินการ โดย
๑. จัดอบรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง และอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เพือ่ เข้าใจกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และกระบวนการสอบสวนการประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการทั้งสองคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้การพิจารณา
ของคณะอนุ ก รรมการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง และสอบสวนการประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ สามารถด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดจากการน�ำกฎหมายไปใช้
๓. ให้เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการสืบหาข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นกรณีมผี ปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาถูกกล่าวหา
หรือถูกกล่าวโทษและอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒. เร่งด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของคุรส
ุ ภา

เนือ่ งจาก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของคุรสุ ภา ประกาศและมีผลใช้บงั คับ
มานานแล้วสมควรด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพการเปลีย่ นแปลงของสังคม
ในปัจจุบัน โดยสรุปจากปัญหาของการน�ำกฎหมายไปใช้ ผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา และมาตรฐานของการเป็นวิชาชีพควบคุมทางการศึกษาที่ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
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งานนโยบายและแผน
ชัดเจนโปร่งใส มองไกลก้าวหน้า ค้นคว้าปรับปรุง มุ่งสู่สากล
เป็นส่วนงานหลัก ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของคุรุสภา

ส�ำนักนโยบายและแผน ได้ดำ� เนินงานตามวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าทีแ่ ห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ในมาตรา ๘ (๒), (๓) มาตรา ๙ (๕), (๙), (๑๐) อย่างมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนภารกิจของคุรุสภา โดยมีเป้าหมาย
เพื่อยกระดับคุณภาพครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
การบริหารแผนและงบประมาณ

การด�ำเนินงานของคุรุสภาได้มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คุรุสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ และ
การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน รวมถึงการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดท�ำแผน งบประมาณ ติดตามผล
และรายงานผล โดยเฉพาะการประชุมเตรียมการจัดท�ำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่เป้าหมาย นอกจากนี้ ได้มีการจัดท�ำแผนการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการด�ำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา (ต่อเนื่อง) จ�ำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่
๑) เรื่อง การส่งเสริม ก�ำกับและควบคุมการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ๒) เรือ่ ง การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรสุ ภาในยุคดิจทิ ลั โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมน�ำเสนอผลงานวิจัย ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา รวมทัง้ มีการผลักดันและสนับสนุนให้มกี ารน�ำผลจากการวิจยั ไปใช้เป็นข้อมูลในการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการส่งเสริม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
การเสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพในต่างประเทศ

๑. ท�ำความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจ�ำประเทศไทย จัดประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อ “Teachers
Professional Development Competency Framework” เมือ่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตอังกฤษ
ประจ�ำประเทศไทย มีผเู้ ข้าร่วมประชุม เป็นผูแ้ ทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จ�ำนวน ๘๗ คน
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๒. ด�ำเนินโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมให้ครู
ได้เปิดโลกทัศน์ และมีประสบการณ์ด้านการสอน โดยความร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา สมาคมครูประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Malay Teachers’
Association, BMTA) และสหภาพวิชาชีพครูแห่งชาติมาเลเซีย (National Union of the
Teaching Profession, NUTP) โดยได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒.๑ ส่งคณะครูไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่
๒๑ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๕ คน
๒.๒ รับคณะครูแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนดารุสซาลาม ณ โรงเรียนอิสลาม
ศรีอยุธยามูลนิธิ จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓ คน
๒.๓ ส่งคณะครูไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๔ คน
๓. ให้ทุนการอบรมออนไลน์หลักสูตร “Gearing Up Responsible and
Outstanding Teachers in Southeast Asia for the 21st Century (GURO 21)”
ของศูนย์ SEAMEO INNOTECH จ�ำนวน ๓๐ ทุน
๔. ด�ำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ความร่วมมือ
ระหว่างส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภากับ National Institute for School Teachers and
Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส�ำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด�ำเนินการคัดเลือกผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�ำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษาในประเทศไทย และเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
การประชุมสภาครูอาเซียน

(ASEAN Council of Teachers Convention)

คุรสุ ภาในฐานะตัวแทนผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย ได้มกี ารส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพในประเทศภูมภิ าคอาเซียน โดยการน�ำคณะผูแ้ ทน
คุรุสภาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๔
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ จ�ำนวน ๘๔ คน ในหัวข้อ “Strengthening the Hallmarks
of Excellence in Education through ASEAN+1 Teachers’ Integration” โดยได้มี
การน�ำเสนอรายงาน Country Report ของประเทศไทย ในหัวข้อ “Strengthening the
Hallmarks of Excellence in Education through ASEAN+1 Teachers’ Integration”
และน�ำเสนอในกลุม่ ย่อย หัวข้อ “Portfolio assessment, lifelong learning, climate
change, education in emergencies and ICT instruction”
๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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งานส�ำคัญที่จะด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑) ก�ำหนดทิศทางการขับเคลือ่ นภารกิจของคุรสุ ภา ให้รองรับเป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการ
ทรัพยากร และกระบวนการการท�ำงาน ให้บรรลุผลสัมฤทธิอ์ ย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ การจัดท�ำ
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน แบบก้าวกระโดด แผนการปรับปรุงค่าใช้จา่ ย
ด้านบุคลากรของคุรุสภา และแผนการระดมทรัพยากรและการจัดหารายได้ของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
๒) พัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาและการพัฒนางานของคุรสุ ภา 
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เป็นข้อมูลในการพัฒนา รวมทัง้ จัดท�ำกรอบการวิจยั การพัฒนาวิชาชีพและ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๓) การเข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน ครัง้ ที่ ๓๕ ในฐานะตัวแทนผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาของประเทศไทย เพือ่ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพในระดับภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม
๔) โครงการแลกเปลีย่ นครูในภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กร
วิชาชีพทางการศึกษาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
๕) โครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด�ำเนินการส่งผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา จ�ำนวน ๒๐ คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาตามแผนการด�ำเนินงาน
๔ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การปฐมนิเทศ ณ สถาบันวิจยั และพัฒนาวิชาชีพครูสำ� หรับอาเซียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ระยะที่ ๒ ด�ำเนินการพัฒนา ณ สถาบัน NITS ประเทศญี่ปุ่น
๙ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ (๙ วัน)
ระยะที่ ๓ การน�ำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
ตุลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ระยะที่ ๔ ติดตามและประเมินผลการอบรม ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคุรุสภา

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ท�ำให้การด�ำเนินชีวติ ของผูค้ นเกิดการเปลีย่ นแปลง
เพราะสามารถติดต่อสือ่ สารกันได้ดว้ ยความสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในรูปแบบออนไลน์มากยิง่ ขึน้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงนีส้ ง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของคุรสุ ภา
ในด้านการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้ การพัฒนาแบรนด์ (Brand) ทีจ่ ะส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคุรุสภาให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ทีใ่ ช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั
จากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ได้ด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่โดดเด่นจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
๑. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. วางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตออกไปยังคุรุสภาส่วนภูมิภาค
จ�ำนวน ๗๖ จังหวัด
๒. พัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส (Web service) แบบ RESTful รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่าน Linkage Center ของส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ด้วยเลขประจ�ำตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก
๓. ปรับปรุงฟังก์ชั่นการท�ำงานของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP e-Service)
๔. พัฒนาแอปพลิเคชัน KSP Service ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 
๕. พัฒนาเว็บไซต์จุดบริการงานของคุรุสภาในส่วนภูมิภาค จ�ำนวน ๗๖ จังหวัด
เพือ่ ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารผลการด�ำเนินงานในรูปแบบออนไลน์
๖. บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
แนวทางการด�ำเนินงานในปีตอ่ ไป ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาจะเร่งด�ำเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาระบบ เพือ่ ยกระดับการบริหารจัดการ การให้บริการ
ทีส่ อดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในโลกยุคใหม่ เพือ่ เดินหน้าคุรสุ ภาสูย่ คุ “Smart Digital” ดังนี้
๑. จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
๒. พัฒนาต่อยอดประสิทธิภาพระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ให้รองรับภารกิจการด�ำเนินงานในรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบที่สามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๓. พัฒนาต่อยอดประสิทธิภาพระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP e-Service) ด้วยระบบทีส่ ามารถเชือ่ มโยงงานบริการต่าง ๆ
ไว้ ณ จุดเดียว และสร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้วยบัตรประชาชน (Smart Card)
๔. พัฒนาแอปพลิเคชัน KSP Smart Service ให้รองรับการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน Mobile Devices
๕. พัฒนา/ปรับปรุงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ในรูปแบบสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และน�ำเทคโนโลยี Block Chain มาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบข้อมูล
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
๒. การสื่อสารองค์กร

ปัจจุบนั เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาให้ความส�ำคัญกับการสร้างการรับรูท้ เี่ กีย่ วกับการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา บทบาทภารกิจ และผลการด�ำเนินงานของคุรุสภา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่อยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated
Communication) และพัฒนาช่องทางการสื่อสาร เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ผลงานที่โดดเด่นและแตกต่าง
จากปีที่ผ่านมา มีดังนี้
๑. การเปิดใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ LINE@ (ไลน์แอด) ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถ
เพิ่มเพื่อนในชื่อ “@Khurusapha” เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของคุรุสภาผ่านสมาร์ทโฟน
๒. การเปิดเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” เพื่อให้เป็นสื่อที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
๓. การจัดท�ำ Infographic เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคุรุสภาได้ง่าย ในเวลา
อันรวดเร็ว และชัดเจน
๔. การพัฒนาอัตลักษณ์ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา มีการจัดประชุมให้ความรู้ และสร้างการมีสว่ นร่วม ในการพัฒนา
อัตลักษณ์ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในอนาคต
แนวทางการด�ำเนินงานในปีตอ่ ไป ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาจะพัฒนาการสือ่ สารองค์กรให้สามารถเข้าถึงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง และครอบคลุม โดยจะเพิ่มช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ พร้อมทั้ง
จัดท�ำรูปแบบเนื้อหาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
๓. การผลิตและเผยแพร่วารสารวิทยาจารย์

วารสารวิทยาจารย์ (Journal of Teachers’ Professional Development) เป็นเอกสารทางวิชาการของครูเล่มแรก
ของประเทศไทย จัดพิมพ์ฉบับแรกในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ปัจจุบนั วารสารวิทยาจารย์ เป็นวารสารเพือ่ การพัฒนาวิชาชีพครู
ปีที่ ๑๑๘ จัดพิมพ์เผยแพร่เดือนละ ๑ ฉบับ โดยจัดพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่มต่อฉบับ และรับสมัครสมาชิกรายปี ในอัตราราคา ๕๐๐ บาท
รับวารสารวิทยาจารย์ ๑๒ เล่ม เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย บทความทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา และบทความ
สาระความรูท้ เี่ กีย่ วเนือ่ งทางการศึกษา
แนวทางการด�ำเนินงานในปีตอ่ ไป ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะพัฒนาวารสารวิทยาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในแวดวง
วิชาการ โดยวางเป้าหมายไว้ที่การน�ำวารสารวิทยาจารย์เข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index - TCI) จะด�ำเนินการจัดท�ำวารสารวิทยาจารย์ออนไลน์ฉบับผลงานวิจัย เพื่อน�ำวารสารวิทยาจารย์เข้าประเมิน
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สูฐ่ านข้อมูล TCI ในรอบที่ ๔ ทีเ่ ปิดรับในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒ เพือ่ ให้วารสาร
วิทยาจารย์ของคุรุสภามีมาตรฐานของวารสารที่วัดค่าได้เมื่อเทียบกับวารสารวิจัยเล่มอื่น ๆ
อันจะส่งผลให้วารสารวิทยาจารย์ของคุรสุ ภาได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางจากผูป้ ระสงค์
เผยแพร่ผลงานวิจยั และเป็นการสร้างแบรนด์ให้กบั คุรสุ ภา ทัง้ นี้ การจัดท�ำวารสารวิทยาจารย์
ออนไลน์ฉบับผลงานวิจัย จะด�ำเนินการควบคู่กับวารสารวิทยาจารย์ ฉบับรายเดือน
๔. การปรับปรุงหอสมุดคุรุสภา

หอสมุดคุรุสภา มีประวัติความเป็นมายาวนานควบคู่กับกระทรวงศึกษาธิการ และ
มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ด�ำเนินการปรับปรุงหอสมุดคุรุสภาให้เป็น
ศูนย์รวมแหล่งความรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
๑. ด�ำเนินการพัฒนาห้องสมุดคุรสุ ภาให้เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา
(e-Library)
๒. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์หอสมุดคุรสุ ภามากยิง่ ขึน้
๓. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเข้าฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยน�ำโปรแกรม PMB
มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุด และเพือ่ การสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์
๔. จัดท�ำศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร และน�ำเสนอข้อมูลของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารบนเว็บไซต์
๕. ปรับปรุงพืน้ ทีบ่ ริเวณหอสมุดคุรสุ ภาให้มคี วามทันสมัย มีหอ้ งบริการการอ่านหนังสือ
มีพพิ ธิ ภัณฑ์ และหอเกียรติยศวิชาชีพทางการศึกษา ไว้รองรับผูเ้ ข้ามาใช้บริการทีห่ อสมุดคุรสุ ภา
แนวทางการพัฒนาหอสมุดคุรสุ ภาในปีตอ่ ไป ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาจะด�ำเนินการ
ดังนี้
๑. จัดท�ำพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงสิ่งของที่มีคุณค่าด้านวิชาชีพทางการศึกษา
๒. จัดท�ำหอเกียรติยศวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเล่าเรื่องคุรุสภา
๓. จัดท�ำระบบสืบค้นข้อมูล (Guru Search) ให้ผใู้ ช้สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุดอื่น ๆ
๔. จัดเก็บข้อมูลประวัติของคุรุสภาและน�ำเข้าข้อมูลในระบบคลังปัญญาวิชาชีพ
๕. จั ด เตรี ย มพิ ธี ก ารเปิ ด หอสมุ ด คุ รุ ส ภาและเปิ ด ให้ บ ริ ก ารอย่ า งเป็ น ทางการ
ในวั น ที่ ๒ มี น าคม ๒๕๖๒ ซึ่ ง เป็ น วั น ครบรอบ ๗๔ ปี ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา 
(เปิดให้บริการเฉพาะพื้นที่บริเวณหอสมุดคุรุสภา และห้องบริการอ่านหนังสือ)
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งานอ�ำนวยการ
ถูกต้อง ประทับใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คือ หัวใจงานอ�ำนวยการ

ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้งานตามภารกิจหลักด�ำเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นส�ำนักขนาดใหญ่ที่มีทีมงานบุคลากรเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ในส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา (ส่วนกลาง) และส่วนภูมิภาค ซึ่งปฏิบัติงาน ณ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ
ในรอบปี ๒๕๖๑ พวกเรา “ทีมงานส�ำนักอ�ำนวยการ” ได้มุ่งมั่นพัฒนางานตามเป้าหมายที่ร่วมกันก�ำหนด โดยยึดหลัก
การปฏิบัติงานตามค่านิยมของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา “เรียนรู้ด้วยงาน บริการด้วยใจ ก้าวไปอย่างมีส่วนร่วม : KSP”
(Knowledge Based Organization, Service Mind, Participation) ทั้งในงานตามภารกิจหลักของส�ำนักอ�ำนวยการและ
การพัฒนาระบบงานควบคู่กันไป เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจหลักของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้บรรลุตามเป้าหมายและ
แผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. ร่วมกันทบทวนระบบงาน ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคุรุสภาที่ผ่านมา กฎหมาย
ทีอ่ อกมาบังคับใช้กบั หน่วยงานภาครัฐ นโยบายภาครัฐ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และน�ำมาพัฒนาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และหลักเกณฑ์วธิ กี ารต่าง ๆ ของคุรสุ ภาให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบนั ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานบุคคล
งานสวัสดิการ และงานเบิกจ่าย
๒. จัดวิทยากรมาให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซือ้ จัดจ้างตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ และจัดอบรมเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ และงานสารบรรณ
๓. จัดท�ำแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันอย่างชัดเจน
๔. จั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ การอบรมในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานภายนอก ซึ่ ง จากผลการด� ำ เนิ น งานดั ง กล่ า ว
ท�ำให้บคุ ลากรผูป้ ฏิบตั งิ านมีความรูเ้ กีย่ วกับงานอ�ำนวยการเพิม่ มากขึน้ และส่งผลให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพิม่ มากขึน้
๕. มีการสะสาง จัดเก็บ และท�ำลายเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ ก็บมาเกินกว่า ๒๐ ปี ปรับปรุงพืน้ ทีก่ ารให้บริการและภูมทิ ศั น์บริเวณ
โดยรอบส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาให้สวยงาม สะอาด และสะดวกต่อผูม้ าติดต่อขอรับบริการ ณ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
๖. ปรับรวมทีมงานอ�ำนวยการที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ณ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๕ เขต
มาปฏิบัติงาน ณ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของคุรุสภาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบส่วนหนึ่งของกลุ่มบริหารงานบุคคล ส�ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มีการไปตรวจเยี่ยม นิเทศ รับฟังข้อเสนอแนะจากศึกษาธิการจังหวัด และ
น�ำมาพัฒนาการให้บริการงานคุรุสภาในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในรอบปี ๒๕๖๒ ทีมงานส�ำนักอ�ำนวยการมุ่งมั่นในการให้บริการและสนับสนุนการด�ำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภา
อย่างเต็มศักยภาพภายในงบประมาณทีม่ อี ย่างจ�ำกัด พร้อมทัง้ จัดหา และซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ ห้องประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รณรงค์
และวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัย การประหยัดพลังงานตามนโยบายการอนุรกั ษ์พลังงานของประเทศ การก�ำจัดมลพิษ
เกี่ยวกับขยะ ซึ่งเป็นการสร้างจิตส�ำนึก ให้ความรู้ที่ถูกต้อง และร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนดขึ้น ส�ำหรับด้าน
บุคลากรมีการจัดหลักสูตรอบรมส�ำหรับผู้บริหารส�ำนักงานเพื่อพร้อมน�ำสู่การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โลกในปัจจุบัน จัดท�ำ
โครงการประชุมอบรมและรับฟังข้อเสนอแนะจากศึกษาธิการจังหวัด และผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ๔ ภูมิภาค และตรวจเยี่ยม
นิเทศงานตามภารกิจของคุรสุ ภาเพือ่ น�ำสูก่ ารพัฒนาการให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึง และตรงตามความต้องการ
มากที่สุด โดยประสานความร่วมมือกับส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงานให้มากที่สุด
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งานตรวจสอบภายใน
ซือ
่ สัตย์ โปร่งใส เทีย
่ งธรรม น�ำหลักธรรมาภิบาล
ผลงานเด่นในรอบปี ๒๕๖๑
๑. จัดท�ำกฎบัตรการตรวจสอบภายในและเผยแพร่

หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท�ำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ านของคุรสุ ภาทุกระดับ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องสามารถเข้าถึงบทบาท
ของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรสุ ภา (นายแพทย์ธรี ะเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ลงนามอนุมตั ิ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และได้เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ดังกล่าวในเว็บไซต์ขา่ วสารภายในส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา และเว็บไซต์ครุ สุ ภา www.ksp.or.th
๒. ศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน

เพือ่ ให้บคุ ลากรของหน่วยตรวจสอบภายในได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการ
ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย และสามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ของตนเอง และเพือ่ ให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นงานตรวจสอบภายใน สร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงาน จึงจัดให้มกี ารศึกษาดูงานเพือ่ ให้บคุ ลากรของหน่วยตรวจสอบภายในน�ำสิง่ ทีไ่ ด้รบั
จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน จ�ำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
๒.๑ ส�ำนักตรวจสอบภายในทหารอากาศ เรือ่ ง “การใช้เทคโนโลยีชว่ ยในการตรวจสอบ
ภายในโดยโปรแกรม ACL (Audit Command Language)” วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ส�ำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร
๒.๒ กรมบัญชีกลาง เรือ่ ง “การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน” วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๒.๓ ส�ำนักงานกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง “การตรวจสอบการด�ำเนินงาน/โครงการ”
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานกรุงเทพมหานคร
งานในอนาคต

จัดท�ำเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้ทราบถึงบทบาท
ภารกิจของงานตรวจสอบภายใน สายการบังคับบัญชา อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขต
การปฏิบตั งิ าน และจริยธรรมการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน โดยเผยแพร่ไปยังส่วนงานต่าง ๆ
ในส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จ�ำนวน ๗๖ จังหวัด
๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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งานพัฒนาระบบ
กพร. ร่วมใจ พัฒนาระบบงานส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
ผลงานเด่นในรอบปี ๒๕๖๑
๑. งานประเมินผลส�ำนักงานโดยหน่วยงานภายนอก

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก�ำหนดให้องค์การมหาชน
ทุกหน่วยงานต้องมีการประเมินองค์การมหาชนและผูอ้ ำ� นวยการองค์การมหาชนเป็นประจ�ำทุกปี
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้รายงานสรุปผลการประเมินองค์การ
มหาชนและผูอ้ ำ� นวยการองค์การมหาชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามค�ำสัง่ หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙ เรือ่ ง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ) เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามทีไ่ ด้รายงานให้คณะรัฐมนตรีรบั ทราบ โดยผลการประเมิน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาได้รบั การประเมินเป็นองค์การ
มหาชนคุณภาพ (ระดับ ๓) และส�ำหรับผลการประเมินเลขาธิการคุรสุ ภา อยูใ่ นระดับคุณภาพ
(ระดับ ๒)
๒. งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
ก�ำหนดให้ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องด�ำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง การด�ำเนินงาน
ตามภารกิจ การปฏิบัติงานตามหน้าที่ เจตจ�ำนงสุจริตของผู้บริหาร การจัดการเรื่องร้องเรียน
การรับสินบน การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบตั ิงานและการให้บริการ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. มีหน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๔๒๖ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ได้คะแนนผลการประเมินความโปร่งใส ร้อยละ ๘๑.๓๔ อยู่ในระดับดี
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งานในอนาคต

กลุม่ พัฒนาระบบงาน ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานซึง่ มีหน้าทีใ่ นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ส่วนการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และในอนาคต
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ โดยน�ำระบบ PMQA ๔.๐ มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารส�ำนักงานเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงองค์กรอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ได้ด�ำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
PMQA ๔.๐ ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา จ�ำนวน ๓ ครัง้ ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
เป็นการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐
ครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นการบรรยายให้ความรู้ PMQA ๔.๐ เป็นรายหมวด
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นการบรรยายรายละเอียดรายหมวดให้คณะท�ำงาน
เพื่อด�ำเนินการจัดท�ำรายละเอียดในแต่ละหมวด โดยมุ่งหวังจะส่งผลงานรายหมวดเข้าขอรับ
รางวัลในปีตอ่ ไป ส่วนโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
โดยใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โดยจะมีการจัดอบรมเพือ่ ให้บคุ ลากรของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภามีความรูแ้ ละมีความเข้าใจ
กรอบการประเมินที่เป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส และภาพลักษณ์ทดี่ ใี นการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ก�ำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ร่วมกันต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีโครงการสร้างสุขภาวะในองค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในระบบการท�ำงานที่ส่งผลให้
พนักงานไม่มีความสุข ตลอดจนลดปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของพนักงานเจ้าหน้าที่
ผ่านกระบวนการสร้างความสุข ๘ ประการ (Happy Workplace) ได้แก่ ๑. Happy Body
(สุขภาพดี) ๒. Happy Heart (น�้ำใจงาม) ๓. Happy Society (สังคมดี) ๔. Happy Relax
(ผ่อนคลาย) ๕. Happy Brain (มีความรู้) ๖. Happy Soul (มีทางสงบ) ๗. Happy Money
(ปลอดหนี้) และ ๘. Happy Family (ครอบครัวดี) เป็นต้น
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หอสมุดคุรุสภา (KHURUSAPHA e-Library)
ดร.ราณี จีนสุทธิ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หอสมุดคุรุสภา มีประวัติความเป็นมายาวนานควบคู่กับกระทรวงศึกษาธิการ และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๓ มีการจัดตั้งกรมศึกษาธิการ (ร.ศ. ๑๐๙) ในระยะแรกเริ่มนั้น เรียกว่า ห้องสมุด และห้องอ่านหนังสือ
อยู่ในศาลาว่าการกรมศึกษาธิการ และสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นอธิบดีในขณะนั้น ได้ออกกฎที่
๒ ของระเบียบกรมการศึกษาเกีย่ วกับห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือ ซึง่ เป็นข้อบังคับของกรมศึกษาธิการ กล่าวได้วา 
่ ห้องสมุดคุรสุ ภา
ถือก�ำเนิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ (ร.ศ. ๑๑๔) ห้องสมุดได้ยา้ ยไปอยูท่ วี่ ทิ ยาทานสถาน ทีส่ กี่ กั๊ พระยาศรี ต่อมาเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ (ร.ศ. ๑๒๑)
ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ซึ่งอยู่ที่โรงเลี้ยงเด็ก ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนวัดอรุณราชวราราม (ร.ศ. ๑๒๑)
และอีก ๒ ปีตอ่ มา ย้ายไปอยูท่ สี่ ามัคยาจารย์สมาคม ภายในบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ยา้ ยไปอยูท่ ี่
หอประชุมคุรสุ ภา ชัน้ ๔ และต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ย้ายมาอยูท่ ตี่ กึ หอสมุดคุรสุ ภา (ปัจจุบนั คือ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา อาคาร ๑)

ภาพหอประชุมคุรุสภา

ภาพหอสมุดคุรุสภา

(ปัจจุบัน คือ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อาคาร ๑)

ห้องสมุดคุรุสภาในขณะนั้น มีหนังสือให้บริการทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา มีการจัดหมวดหมู่ของหนังสือ
ในรูปแบบของระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) แบ่งหมวดหนังสือออกเป็น ๑๐ หมวด ผู้ที่มาใช้บริการ
ห้องสมุดคุรุสภา สามารถสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดได้โดยเสียค่าจัดท�ำบัตรครั้งแรก ๕ บาท ส�ำหรับช่องทางการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดคุรสุ ภาในขณะนัน้ สามารถเข้าใช้บริการได้ใน ๒ ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ ๑ เข้าใช้บริการด้วยตนเอง และช่องทางที่ ๒
เข้าใช้บริการที่ห้องสมุดคุรุสภาเคลื่อนที่ โดยใน ๑ ปี หอสมุดคุรุสภาจะจัดรถรับ - ส่งหนังสือไปยังส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มีความพร้อมที่จะรับบริการจากหอสมุดคุรุสภา จ�ำนวน ๑ ครั้ง และหมุนเวียนไปในแต่ละภาค ภาคละ ๑ เขตพื้นที่การศึกษา 
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ดร.จักรพรรดิ วะทา เลขาธิการคุรุสภาในขณะนั้น มีแนวคิดว่าห้องสมุดคุรุสภาควรน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด หอสมุดคุรุสภาจึงได้น�ำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
(Alice for Window)  มาใช้กบั การบริหารจัดการงานทรัพยากรสารสนเทศ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา 
มีแนวคิดในการปรับปรุงห้องสมุดคุรสุ ภาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
(e-Library) และพัฒนาเว็บไซต์หอ้ งสมุดคุรสุ ภาให้รองรับการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ห้องสมุดคุรสุ ภา
ย้ายจากตึกหอสมุดคุรุสภาไปชั้น ๒ อาคารหอประชุมคุรุสภา 
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ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดร.อ�ำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภาในขณะนั้น
มีแนวคิดในการปรับปรุงหอสมุดคุรุสภาว่า  นอกจากจะเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้
ด้านวิชาชีพทางการศึกษาแล้ว ควรจะเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บประวัติศาสตร์
ด้านวิชาชีพทางการศึกษาด้วย จากนัน้ มาหอสมุดคุรสุ ภาจึงได้รบั การจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ ใช้ในการออกแบบตกแต่งห้องสมุด (e-Library) และห้องนิทรรศการ จัดหมวดหมู่
และลงบัตรรายการหนังสือในการให้บริการ สแกนหนังสือและสิ่งพิมพ์เพื่อน�ำเข้า
ฐานข้อมูลในการให้บริการในรูปแบบ e-Book ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ดร.กมล ศิ ริ บ รรณ เลขาธิก ารคุรุสภา มีแนวคิด ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของ
หอสมุดคุรสุ ภาอย่างต่อเนือ่ ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.ชัยยศ อิม่ สุวรรณ
เลขาธิการคุรุสภา ยังคงจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงห้องสมุด
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรสุ ภา มีแนวคิดว่า 
ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของห้องสมุดคุรุสภาควรปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการ วิธกี ารจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิธกี ารให้บริการสารสนเทศวิชาชีพ
ทางการศึกษา โดยให้มงุ่ เน้นความเป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา 
(e-Library) เน้นการชีแ้ หล่งข้อมูลด้านวิชาชีพทางการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ
เน้นการจัดระบบสืบค้นข้อมูล (Search) ทีผ่ ใู้ ช้สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรูปเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และอ่านในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) น�ำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (PMB) มาใช้
ในการสืบค้นข้อมูล
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรสุ ภา มีแนวคิดว่า
หอสมุดคุรสุ ภาควรเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในเสาร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึง่ ตรงกับวันครบรอบ ๗๔ ปี ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึ ก ษา นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรของคุ รุ ส ภา บุ ค ลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยตนเอง
โดยในระยะแรกเปิดให้บริการเฉพาะในส่วนห้องสมุดและห้องบริการอ่านหนังสือก่อน

หอสมุดคุรุสภา

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
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ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่
คุรุสภา

๓

๑

๒

ท�ำเนียบผู้บริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๑. ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
เลขาธิการคุรุสภา

๒. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
รองเลขาธิการคุรุสภา

๓. ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์

รองเลขาธิการคุรุสภา

๔. นายไพบูลย์ เสียงก้อง

ที่ปรึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด้านพัฒนาวิชาชีพ

๕. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญน�ำ

ที่ปรึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด้านมาตรฐานวิชาชีพ

๖. นายศุภชัย ไชยสิทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านกฏหมาย
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๑. นางสาวกรรณิการ์ บารมี

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ

๒. นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

๓. นางสาวภัทราวจี ธีรกีรยุต

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร (รก.)

๔. นางสาวสุดา ด้วงเทพ

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มรับรองความรู้และความช�ำนาญ

๔ ๒ ๑ ๓

ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ
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กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

กลุ่มรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตร

กลุ่มรับรองความรู้
และความช�ำนาญ
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๑. นางเกศธิดา เขียวสอาด

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๒. นางสาวภัททินี เชาว์เมธากุล

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๑

๓. นางรัตนา ศรีแปง

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๒ (รก.)

๔. นางอรณิช รักเสรีธรรม

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๓ ๑ ๔ ๒

ส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๑

กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๒

กลุ่มทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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๑. นางเกศธิดา เขียวสอาด

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ (รก.)

๒. นางสาวชณิตา ชัยปริญญา

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มก�ำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ (รก.)

๓. นางเพียงใจ ขาวเหลือง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฎหมาย

๒ ๑ ๓

ส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
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กลุ่มก�ำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลุ่มกฎหมาย
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๑. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

๒. ดร.สุญาดา สุนทรศารทูล

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาวิชาชีพ

๓. นางสาวละเมียด สิทธิกูล

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ

๔. นางมณฑา แสงชัน

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

๔ ๓ ๑ ๒

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
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กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ

กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ

กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

๗๔ ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

69

๑. นางสาววราภรณ์ สายน้อย

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน

๒. ว่าที่ร้อยตรี ชานนท์ วรรณะ

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มแผน และงบประมาณ (รก.)

๓. นายสมบูรณ์ กุสุโมทย์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัย ติดตาม
และประเมินผล (รก.)

๔. นางสาวณิชา มั่นนุช

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

๒

ส�ำนักนโยบายและแผน
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๔ ๑

๓

กลุ่มแผน และงบประมาณ

กลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
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๑. ดร.ราณี จีนสุทธิ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

๒. นางสาวนิภาพร ผะอบทอง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รก.)

๓. นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร

๔. นายณรงค์ชัย อาจวิชัย

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิทยบริการ

๔

ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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๒

๑

๓

กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มสื่อสารองค์กร

กลุ่มวิทยบริการ
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๑. นางโสภิตา สุวรรณะ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ

๒. นางสาวจุฑารัตน์ ประพฤทธิกุล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานกลาง

๓. นางนิรมล นาฏกระสูตร

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

๔. นางสุพัตรา พิเศษ

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี (รก)

๕. นางสาวนิลวรรณ โรงแสง

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่

๖. นางภรณี สรสังวรณ์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มการประชุมและประสานงาน

๑ ๕ ๒ ๖ ๔ ๓

ส�ำนักอ�ำนวยการ
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กลุ่มบริหารงานกลาง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มการเงินและบัญชี
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กลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่

กลุ่มการประชุมและประสานงาน
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เจ้าหน้าทีท
่ ป
ี่ ฏิบต
ั ง
ิ านในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภาคเหนือ

เจ้าหน้าทีท
่ ป
ี่ ฏิบต
ั ง
ิ านในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เจ้าหน้าทีท
่ ป
ี่ ฏิบต
ั ง
ิ านในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภาคกลาง

เจ้าหน้าทีท
่ ป
ี่ ฏิบต
ั ง
ิ านในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภาคใต้
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สถาบันคุรุพัฒนา
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
รองเลขาธิการคุรุสภา

กลุ่มพัฒนาระบบงาน
นางธันยาดา เพชรนาค

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชญานิศ รุจิรชัย

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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