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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา

เนื่องในโอกาส ครบรอบ 75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
วั น ที่ 2 มี น าคม 2563 เนื่ อ งในโอกาส 75 ปี ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
ผมขอขอบคุณและชืน่ ชม ผูบ้ ริหารและพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ผูม้ สี ว่ นร่วม
จัดการศึกษาทุกคน ทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ครูมีความส�ำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เห็น
ความมุ่งมั่นตั้งใจของครู จิตวิญญาณความเป็นครู ในการสร้างเด็กไทยให้เป็นเยาวชนคนเก่ง
คนดี และพร้อมปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับศิษย์
ปัจจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ และท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ครูจะต้องปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ครูจะต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนเองต้องพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิง่ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนให้เป็นก�ำลังคนคุณภาพของประเทศ สามารถแข่งขันในระดับโลกได้
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน และให้ความส�ำคัญกับ “ครู” ได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างเด็กไทยให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีบทบาทส�ำคัญ
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และมีศักยภาพเหมาะสม
กับการด�ำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21
การสร้างก�ำลังคนเป็นหน้าทีห่ ลักของกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างครูให้มคี ณ
ุ ภาพ
ยกระดับมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นหน้าทีห่ ลักของคุรสุ ภาในฐานะสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ ต้องได้รับความร่วมมือ
จากครูทกุ คน ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนครูได้ โดยเฉพาะการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็ก ครูจึงมีความส�ำคัญส�ำหรับเด็กเสมอ
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขออวยพรให้ทุกท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ
เพือ่ เป็นพลังส�ำคัญในการพัฒนางานคุรสุ ภาและร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเตรียมอนาคตของชาติ เพื่อเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา
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75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สารเลขาธิการคุรุสภา

เนื่องในโอกาส ครบรอบ 75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา วันที่ 2 มีนาคม 2563
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด�ำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ในการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ ก�ำกับดูแลการประกอบวิชาชีพ พัฒนาวิชาชีพ และส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ประสาน ส่งเสริม การศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับ
การประกอบวิชาชีพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม มีเป้าหมาย
ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษามีจติ วิญาณความเป็นครู มีความรูค้ วามสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และส่งเสริมทักษะทีจ่ ำ� เป็นของโลกในศตวรรษที่ 21
ตลอดระยะเวลาปี 2562 ที่ผ่านมา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับเครือข่าย
การพั ฒ นาครู ได้ พั ฒ นาและยกระดั บ บทบาทภารกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามหลั ก การที่ ว ่ า
“สร้างมาตรฐานและจิตวิญาณความเป็นครู สูค่ ณ
ุ ภาพการศึกษาไทย” เพือ่ เป็นหลักประกัน
แก่สังคมว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณความเป็นครู
อย่างแท้จริง และมีศกั ยภาพเหมาะสมในโลกศตวรรษที่ 21 รวมทัง้ ยกระดับการบริการด้านวิชาชีพ
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ของรัฐบาล
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญหลายประการ อาทิ การก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู
ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพและสังคม การสร้างสื่อส่งเสริมจิตวิญาณความเป็นครู
การพัฒนาหอสมุดคุรสุ ภาให้เป็น Smart Library การพัฒนากระบวนการยกย่องเชิดชูเกียรติ
วิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพและสังคม การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกีย่ วกับการเผยแพร่งานวิจยั นวัตกรรม องค์ความรูว้ ชิ าชีพ และส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และชุมชนแห่งการเรียนรูด้ า้ นจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) รวมทั้งการน�ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการผ่านระบบ KSP e-Service
ในโอกาสส�ำคัญนี้ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มุ่งมั่นเสียสละร่วมพัฒนางานคุรุสภา
และร่วมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าตามล�ำดับ ขอจงประสบแต่
ความสุขความเจริญ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

(ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์)
เลขาธิการคุรุสภา
75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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(Values)

คุรุสภาเปนองคกร
ว�ชาช�พที่มีระบบและกลไก
ในการสงเสร�มสนับสนุน เช�่อมโยง
การผลิตการคัดกรองและพัฒนา
ผูประกอบว�ชาช�พครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสากล

เรียนรูในงาน
บริการดวยใจ
กาวไปอยาง
มีสวนรวม

1.

2.

พันธกิจ
(Mission)

3.
4.
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พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
และกำกับ ดูแล การประกอบวิชาชีพ

พัฒนาวิชาชีพและสงเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมค
ี ณ
ุ ภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ประสาน สงเสริม การศึกษาและ
วิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ยุทธศาสตรที่

1

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การพัฒนามาตรฐานว�ชาช�พ
ที่บงช�้ระดับคุณภาพของสมรรถนะ
และจ�ตว�ญญาณความเปนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตรที่

2

พัฒนาระบบและกลไก ในการ
สงเสร�ม สนับสนุน เช�่อมโยง
การผลิต การคัดกรองและ
การพัฒนาครู

เปาหมายที่ 1

เปาหมายที่ 2

เปาหมายที่ 1
เปาหมายที่ 2

เปาหมายที่ 1

ยุทธศาสตรที่

3

ประสาน สงเสร�ม ศึกษา และ
ว�จัยเกี่ยวกับการประกอบ
ว�ชาช�พและพัฒนาว�ชาช�พ

เปาหมายที่ 2

เปาหมายที่ 1
เปาหมายที่ 2

ยุทธศาสตรที่

4

การเรงพัฒนาระบบบร�หารจัดการ
ที่มีประสิทธ�ภาพโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและ
มีธรรมาภิบาล

เปาหมายที่ 3
เปาหมายที่ 4
เปาหมายที่ 5
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ค�ำน�ำ
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๔ ก�ำหนดให้มสี ำ� นักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของคุรสุ ภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ำกับดูแล
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ ประสานและด�ำเนินการเกีย่ วกับ
กิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย และจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับการด�ำเนินงานเสนอต่อคุรุสภา ทั้งนี้
ก�ำหนดให้มเี ลขาธิการคุรสุ ภารับผิดชอบบริหารกิจการของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ภายใต้การบริหารงาน
ของคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
2 มีนาคม 2563 ในโอกาสครบรอบ 75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และก้าวเข้าสู่ปีที่ 76 นี้
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อน
บทบาทภารกิจของคุรุสภา ตามหลักการที่ว่า “คุรุสภา มุ่งสร้างมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู
สู่คุณภาพการศึกษาไทย” มีเป้าหมายเพื่อเป็นหลักประกันแก่สังคมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และมีศักยภาพเหมาะสมในโลกศตวรรษที่ 21
ในวาระครบรอบ 75 ปี ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา ส� ำ นั ก งานได้ จั ด ท� ำ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ขึ้ น
เพือ่ รวบรวมประวัตคิ วามเป็นมาของคุรสุ ภาและส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา อ�ำนาจหน้าที่ ล�ำดับเหตุการณ์
ที่ส�ำคัญและความก้าวหน้าการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในรอบปี 2562 เพื่อเป็นที่ระลึก
และเป็นร่องรอยผลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาต่อไป

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
2 มีนาคม 2563
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สารบัญ
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สารเลขาธิการคุรุสภา
ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประวัติความเป็นมาของคุรุสภา
สัญลักษณ์ของคุรุสภา
บูรพาจารย์ผู้สร้างคุณูปการต่อคุรุสภา
ประวัติส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
หน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ท�ำเนียบเลขาธิการคุรุสภา
ท�ำเนียบรองเลขาธิการคุรุสภา
โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ล�ำดับเหตุการณ์ส�ำคัญของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผลงานเด่น ปี 2562
คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่
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ประวัติความเป็นมาของคุรุสภา
คุรสุ ภามีประวัตอิ นั ยาวนาน เริม่ ตัง้ แต่เสนาบดีคนแรก
ของกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าพระยาภาสกีวงศ์ (พร บุนนาค)  
ได้จดั ตัง้ “วิทยาทานสถาน” ขึน้ ในกรุงเทพมหานคร เมือ่ พ.ศ. 2438
ท� ำ การฝึ กอบรมครู โ ดยให้นายสนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธ ยา
(เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) เป็นผู้ให้การอบรม อีก 5 ปี ต่อมา
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 วิทยาทานสถานได้ย้ายมาตั้งที่
วัดใหม่วินัยช�ำนาญ (วัดเทพพลู) แขวงบางกอกน้อย ธนบุรี
โดยใช้ชื่อว่า “สภาไทยาจารย์”
ปี 2445 ย้ายมาตั้งที่โรงเรียนทวีธาภิเศก ในบริเวณ
วัดอรุณราชวราราม จังหวัดธนบุรี ให้ชื่อว่า “สามัคยาจารย์
สโมสรสถาน” โดยมี เจ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เรนทราธิ บ ดี
(ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ซึ่งสมัยนั้นยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยา
วิสุทธ สุริยศักดิ์ อธิบดีกรมศึกษาธิการ เป็นสภานายกคนแรก
ในปีต่อมา พ.ศ. 2446 ได้ย้ายสโมสรนี้ข้ามฟากมายัง
ฝั่งพระนคร โดยตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ (โรงเรียน
สวนกุหลาบปัจจุบัน) และในปี พ.ศ. 2447 จึงได้จัดตั้งเป็น
รูปสมาคมที่สมบูรณ์ ชื่อว่า “สามัคยาจารย์สมาคม” โดยมี
วัตถุประสงค์ใหญ่ 3 ประการ คือ การให้สมาคมนี้เป็นแหล่ง
วิทยาการของครูอาจารย์ เป็นที่สังสรรค์สโมสรของครูอาจารย์
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โดยเฉพาะครูรุ่นใหม่ให้ได้ฝึกหัดการสมาคม และให้เป็นสโมสร
กีฬา ดนตรี และการบันเทิงของครูสมาคมนี้มีทั้งกรรมการ
โดยต�ำแหน่ง และกรรมการโดยเลือกตั้งจากครู
ในปี พ.ศ. 2447 สามัคยาจารย์สมาคมได้รับช่วง
เอาหนังสือพิมพ์ วิทยาจารย์ ซึ่งเดิมออกโดยโรงเรียนฝึกหัด
อาจารย์มาเป็นหนังสือของสมาคมและให้สมาชิกของสมาคม
มีสิทธิได้รับหนังสือวิทยาจารย์ หนังสือวิทยาจารย์นี้นับเป็น
นิตสารรายเดือนทางวิชาชีพทีเ่ ก่ายัง่ ยืนนานทีส่ ดุ ฉบับหนึง่ มาจนบัดนี้
สามัคยาจารย์สมาคมในสมัยนัน้ จึงเป็นสมาคมวิชาชีพ
ครู อั น มี เ กี ย รติ แ ละเกี ย รติ คุ ณ ของสมาคมก็ ยิ่ ง สู ง เด่ น ยิ่ ง ขึ้ น
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ครัง้ ยังด�ำรงพระราช
อิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
สยามมกุฎราชกุมาร มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทรงรับสามัคยาจารย์
สมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. 2448
เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช
2488 จัดตั้ง “คุรุสภา” ขึ้นเป็นสภาในกระทรวงศึกษาธิการ
โดยที่ คุ รุ ส ภามี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละความมุ ่ ง หมายกว้ า งขวาง
ครอบคลุมกิจการของสมาคมมาเป็นคุรสุ ภา และให้จดั ตัง้ สโมสร
สามัคยาจารย์สมาคมขึ้นใหม่เป็นแผนกหนึ่งของคุรุสภา

คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488
มีหลักการ 3 ประการคือ 1) เพือ่ เป็นสภาทีป่ รึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ 2) เพื่อช่วยฐานะครู 3) เพื่อให้ครูปกครองครู ต่อมา
เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
เพื่อปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ คุรุสภาได้ปรับบทบาทใหม่ โดยมี
การตราพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2546
เป็ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยสภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
มีเหตุผลส�ำคัญเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคุรุสภา
ให้เป็นสภาวิชาชีพครูตอ่ ไป พระราชบัญญัตสิ ภาครู ฯ มีผลบังคับใช้
ตั้ ง แต่ 12 มิ ถุ น ายน 2546 ก� ำ หนดให้ มี อ งค์ ก รวิ ช ชาชี พ
2 องค์กร คือ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรสุ ภา”
มีฐานะเป็นเป็นนิติบุคคล อยู่ในก�ำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา อีกองค์กรหนึ่ง คือ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในก�ำกับของกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ได้มีค�ำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ

บริ ห ารองค์ ก ารค้ า ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้
กรรมการคุรุสภา แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งอยู่ในวันก่อนวันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับ
พ้ น จากต� ำ แหน่ ง และมิ ใ ห้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลขึ้ น มาแทนที่
โดยให้คณะกรรมการคุรุสภาตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อำ� นวยการส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน และหั ว หน้ า ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น กรรมการ และ
ให้เลขาธิการคุรุสภา เป็นเลขานุการ
นอกจากนี้ ให้เลขาธิการคุรุสภา ซึ่งอยู่ในวันก่อนวันที่
ค�ำสัง่ นีใ้ ช้บงั คับหยุดการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปก่อนจนกว่าหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติจะมีค�ำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับเดียวกัน
ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
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คุรุสภา

สัญลักษณ์ของ
ปี พ.ศ. 2443

หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์

ปี พ.ศ. 2488
ตราคุรุสภา
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หนังสือพิมพ์วทิ ยาจารย์
เป็นหนังสือวิชาการของครูเล่มแรก
ของประเทศไทย จัดพิมพ์ฉบับแรก
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2443
เดิ ม เป็ น หนั ง สื อ ของโรงเรี ย น
ฝึกหัดอาจารย์ ซึ่งสามัคยาจารย์
สมาคมรั บ มอบกรรมสิ ท ธิ์ จ าก
กรมศึ ก ษาธิ ก ารมาด� ำ เนิ น การ
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2477
ต่อมาคุรุสภารับมอบกิจการและ
ทรั พ ย์ สิ น จากสามั ค ยาจารย์
สมาคม จึงได้รบั วารสารวิทยาจารย์
มาด�ำเนินการจนถึงปัจจุบนั

ตราสัญลักษณ์เป็นรูป
พระพฤหัสบดี มีความหมายว่า
เป็นครูของเทวดาในทางวิชาความรู้
มีกวางเป็นพาหนะ พระหัตถ์ขวา
ถื อ ดอกบั ว พระหั ต ถ์ ซ ้ า ยถื อ
พระขรรค์กับรัศมีเป็นปริมณฑล
ล้อมรอบ ตราคุรสุ ภานี้ ออกแบบ
โดยพระยาอนุมานราชธน เมือ่ ครัง้
ด� ำ ร ง ต� ำ แ ห น ่ ง อ ธิ บ ดี ก ร ม
ศิ ล ปากรและคณะกรรมการ
อ�ำนวยการคุรสุ ภา ในการประชุม
ค รั้ ง ที่ 8 / 2 4 8 8 เ มื่ อ วั น ที่
3 กรกฎาคม 2488 มีมติให้ใช้ตรา
ของคุรุสภาจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2452
ซุ้มประตูคุรุสภา

ซุ ้ ม ประตู คุ รุ ส ภา ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ มีเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นสวยงาม ในอดีต คือ
“วังจันทร์” หรือ “วังจันทรเกษม” เริม่ ก่อสร้างปี พ.ศ. 2452
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชานุญาต
ใช้วงั จันทรเกษมเป็นทีท่ ำ� การของกระทรวงธรรมการ
ซึง่ ต่อมาเปลีย่ นเป็นกระทรวงศึกษาธิการและเป็นทีต่ งั้
ของคุรุสภาจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2500
หอประชุมคุรุสภา

หอประชุ ม คุ รุ ส ภา เป็ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ น� ำ
ความภาคภูมใิ จมาสูบ่ รรดาครูทวั่ ประเทศ ด้วยครูทกุ คน
ได้รว่ มกันบริจาคเงินเดือนคนละ 1 วัน ตามค�ำเชิญชวน
ของคุรสุ ภา รวมกับเงินขององค์การค้าและเงินสบทบ
จากรัฐบาลเป็นงบประมาณการก่อสร้าง หอประชุม
คุรสุ ภาสร้างเมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2500 ท�ำพิธเี มือ่ วันที่
11 พฤษภาคม 2502

บูรพาจารย์ผู้สร้างคุณูปการต่อคุรุสภา
“ผูคิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้น 1 ชุด รวม 6 เลม คือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค
สังโยคพิธาน ไวพจนพิจารณ พิศาลการันต เปนแบบเรียนภาษาไทยเลมแรกของไทย”

พ .ศ

. 2412

พระยาศรีสุนทรโวหาร

. 2454

เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หมอมราชวงศเปย มาลากุล)
“ผูจัดตั้งสามัคยาจารยสมาคม เปนแหลงสงเสริมความรูทางวิชาการ
และเปนสถานที่ชุมนุมของครู อาจารย และหนังสือพิมพวิทยาจารย เริ่มตั้งแตเดือน

พ .ศ

มกราคม พ.ศ. 2447 วิทยาจารยถือเปนวารสารสื่อสารความรูของสมาชิกครู
ทั่วประเทศสืบมาจนถึงทุกวันนี้

“ผูจัดตั้งวิทยาทานสถาน ซึ่งเปนสถานที่จัดอบรมครูแหงแรกของไทย”

พ .ศ

. 2459

เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

. 2488

นายทวี บุณยเกตุ
“ผูจัดตั้งคุรุสภาขึ้นเปนสภาครูในกระทรวงศึกษาธิการ ทานได
ชี้แจงหัวใจของการจัดตั้งคุรุสภา โดยใชถอยคำสั้น ๆ วา เพื่อใหครู

พ .ศ

ปกครองครู”

“ผูออกแบบรูปตราคุรุสภา ในป พ.ศ. 2488 เสนอใหใชคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา
พิจารณา และไดรับเลือกใหใชเปนตราคุรุสภาจนถึงปจจุบัน”

นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา
. 2504
พ .ศ

. 2488
พ .ศ

พระยาอนุมานราชธน

“ผูริเริ่มปรับปรุงงานคุรุสภาหลายดาน จัดตั้งมูลนิธิชวยครู
อาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ และดวยใจทีร
่ ก
ั อาชีพครู ประสงคทจ
่ี ะ
เทิดทูนครู ทานเปนผูริเริ่มใหมีการแตงประวัติครูจัดพิมพลงในหนังสือ
ประวัติครูเปนเลมแรกตั้งแต ป พ.ศ. 2500 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน”
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ประวัติส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

จากการจัดตัง้ คุรสุ ภา ตามพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช
2488 ซึง่ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2488 และบริหารงาน
โดยคณะกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภา นั้น เมื่อคุรุสภาได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภาชุดแรก เพื่อท�ำหน้าที่บริหารงาน
ของคุรสุ ภาโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว สิง่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการต่อไป
คือ แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านตามมติของคณะกรรมการอ�ำนวยการ
คุรสุ ภา ซึง่ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช 2488
ก�ำหนดให้ “คณะกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภา แต่งตัง้ เลขาธิการคุรสุ ภา
และเจ้าหน้าที่อื่นตามสมควร” ดังนั้น คณะกรรมการอ�ำนวยการ
คุรุสภา จึงมีมติแต่งตั้งข้าราชการประจ�ำของกระทรวงศึกษาธิการ
มารักษาการในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรสุ ภา และหัวหน้าแผนกต่าง ๆ
เพือ่ เป็นเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภาได้ลงนามแต่งตั้งข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบตั งิ านของคุรสุ ภาชุดแรก จ�ำนวน 9 คน
ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2488 ประกอบด้วย
1. พระยาจินดารักษ์ (อธิบดีกรมพลศึกษา) รักษาการ
ในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
2. นายบุญช่วย สมพงษ์ (หัวหน้ากองศึกษาผูใ้ หญ่) รักษาการ
ในต�ำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคุรุสภา
3. นายวิญญาต ปุตระเศรณี (หัวหน้ากองกลาง ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวง) รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกสารบรรณ
4. นายบุรนิ ทร์ สิมพะสิก (หัวหน้ากองโรงเรียนประชาบาล)
รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกทะเบียน
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5. หลวงคุรนุ ติ พิ ศิ าล (ข้าหลวงตรวจการศึกษา) รักษาการ
ในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกรักษาผลประโยชน์ของครู
6. หลวงบริหารสิกขกิจ (ข้าหลวงตรวจการศึกษา) รักษาการ
ในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกช่วยเหลืออุปการะครูและครอบครัว
7. นายบุญช่วย สมพงษ์ รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้า
แผนกส่งเสริมความรู้
8. ขุนทรงวรวิทย์ รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกการคลัง
ขณะเดียวกันประธานกรรมการอ�ำนวยการคุรุสภา ก็ได้มี
ค�ำสัง่ แต่งตัง้ ให้ศกึ ษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอ�ำเภอ เป็นเจ้าหน้าที่
คุ รุ ส ภาประจ� ำ จั ง หวั ด และเจ้ า หน้ า ที่ คุ รุ ส ภาประจ� ำ อ� ำ เภอ
ตามล� ำ ดั บ โดยมี ส� ำ นั ก งานอยู ่ ที่ แ ผนกศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และ
แผนกศึกษาธิการอ�ำเภอ
การก�ำหนดวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภานั้น
ก�ำหนดขึน้ โดยยึดวันทีม่ คี ำ� สัง่ แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เริม่ ปฏิบตั งิ านของ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 2 มี น าคม พ.ศ. 2488
เป็นวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา แม้วา่ คุรสุ ภาจะปรับเปลีย่ น
มาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบัน
แม้วา่ ภารกิจหน้าทีข่ องส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาจะมีการปรับเปลีย่ น
ไปจากเดิมแล้วก็ตาม ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ก็ยังคงยึดวันที่
2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
สืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั และในวันที่ 2 มีนาคม 2563 นี้ เป็นวันครบรอบ
75 ปี การสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา

หน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา 34 ก�ำหนดให้ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่ ดังนี้
1. รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของคุรุสภา ซึ่งมี
อ�ำนาจหน้าทีก่ ำ� หนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ก�ำกับ ดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ
2. ประสานและด�ำเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภา
มอบหมาย
3. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกีย่ วกับการด�ำเนินงานเสนอต่อ
คุรุสภา
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ก�ำหนดให้
เลขาธิการคุรสุ ภารับผิดชอบบริหารกิจการของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
รวมทัง้ ด�ำเนินการตามทีป่ ระธานกรรมการคุรสุ ภา คณะกรรมการคุรสุ ภา
มอบหมาย โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการคุรุสภา นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องคุ รุ ส ภา ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ข้อก�ำหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการคุรุสภา
และเป็นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าทีท่ กุ ต�ำแหน่ง เว้นแต่ผตู้ รวจสอบ
ภายใน ให้ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการคุรุสภา ตามระเบียบที่
คณะกรรมการคุรุสภาก�ำหนด
2. ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต
3. ควบคุมดูแลทรัพย์สินของคุรุสภา
4. เสนอรายงานประจ� ำ ปี เ กี่ ย วกั บ ผลการด� ำ เนิ น งาน
ด้านต่าง ๆ ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งรายงานการเงิน
และบัญชี ตลอดจนเสนอแผนด�ำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ
ของปีต่อไป ต่อคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณา
5. เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง กิ จ การและ
การด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรสุ ภา
ต่อคณะกรรมการคุรุสภา
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ท�ำเนียบเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 - ปัจจุบัน
1. พระยาจินดารักษ์ (รก.)

2 มีนาคม 2488 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2489

1

6

2. หลวงบริหารสิกขกิจ

15 กุมภาพันธ์ 2489 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2498

3. นายประเวศ จันทนยิ่งยง

16 กุมภาพันธ์ 2498 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2504

2

4. นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา

7

5 ตุลาคม 2504 ถึง 1 เมษายน 2510

5. นายเยื้อ วิชัยดิษฐ

1 พฤษภาคม 2510 ถึง 31 ธันวาคม 2512

8

3

6. นายจรัส มหาวัจน์

8 มกราคม 2513 ถึง 7 มกราคม 2519

4

7. นายจ�ำลอง เวศอุไร

8 มกราคม 2519 ถึง 1 สิงหาคม 2525

9

8. นายจรูญ มิลินทร์

16 สิงหาคม 2525 ถึง 24 เมษายน 2531

9. นายส�ำเริง นิลประดิษฐ์

5

1 พฤษภาคม 2531 ถึง 1 มีนาคม 2535

10. นายโกวิท สุรัสวดี

1 มีนาคม 2535 ถึง 18 พฤศจิกายน 2537
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10

11. นายปรีดา บุญเพลิง

12 มกราคม 2538 ถึง 11 มกราคม 2542

11

16

12. นายยุทธชัย อุตมา

12 มกราคม 2542 ถึง 4 ตุลาคม 2545

13. ดร.จักรพรรดิ วะทา

7 ตุลาคม 2545 ถึง 30 มิถุนายน 2551

12

17

14. นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง (รก.)

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักอ�ำนวยการ 1 กรกฎาคม 2551 ถึง 16 ตุลาคม 2551

15. ดร.องค์กร อมรสิรินันท์

17 ตุลาคม 2551 ถึง 16 ตุลาคม 2555

18

13

16. นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง (รก.)

14

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักอ�ำนวยการ 17 ตุลาคม 2555 ถึง 16 มิถนุ ายน 2556

19

17. ดร.อ�ำนาจ สุนทรธรรม

17 มิถุนายน 2556 ถึง 17 เมษายน 2558

18. นายกมล ศิริบรรณ

15

21 เมษายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558

20

19. ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

1 ตุลาคม 2558 ถึง 21 กันยายน 2559

20. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

22 กันยายน 2559 ถึง 5 กันยายน 2561

21. ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

21

6 กันยายน 2561 ถึงปัจจุบัน

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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ท�ำเนียบรองเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 - ปัจจุบัน
1. นายวิญญาต ปุตระเศรณี
1

10 มกราคม 2501 ถึง 12 มกราคม 2507

2. นายเยื้อ วิชัยดิษฐ

3 กุมภาพันธ์ 2507 ถึง 1 พฤษภาคม 2510

6

3. นายจรัส มหาวัจน์

1 กรกฎาคม 2511 ถึง 8 มกราคม 2513

2

4. นายกมล ประสิทธิสา

25 มิถุนายน 2514 ถึง 24 มิถุนายน 2518

5. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์

7

2 ตุลาคม 2518 ถึง 2 ตุลาคม 2522

3
8

6. นายทินกร ปรีชพันธุ์

15 พฤศจิกายน 2522 ถึง 15 พฤศจิกายน 2526

4

7. นายประยูร ธีระพงษ์

16 พฤศจิกายน 2525 ถึง 14 พฤศจิกายน 2529

8. นายถนอม ทัฬหพงศ์

9.1

9 สิงหาคม 2527 ถึง 23 ธันวาคม 2531

5

9.1 ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น

16 ตุลาคม 2529 ถึง 16 ตุลาคม 2533

9.2 นายโกวิท สุรัสวดี

1 มีนาคม 2532 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2535

16

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

9.2

10.1 นายสมพงษ์ พละสูรย์

20 พฤศจิกายน 2533 ถึง 11 มกราคม 2542

10.1

10.2 นายสมชาย วงศ์เวช

7 กรกฎาคม 2535 ถึง 11 มกราคม 2542

11.1 ดร.จักรพรรดิ วะทา

12 มกราคม 2542 ถึง 11 มกราคม 2546

10.2

11.2 นายสมศักดิ์ ฮดโท

12.2

12 มกราคม 2542 ถึง 11 มกราคม 2546

12.1 นายบ�ำเรอ ภานุวงศ์

12 มกราคม 2546 ถึง 30 มิถุนายน 2547
13.1

11.1

13.2
11.2

12.2 นายรังสันต์ ศรีพุทธิรัตน์

12 มกราคม 2546 ถึง 30 มิถุนายน 2547

13.1 ดร.องค์กร อมรสิรินันท์

22 พฤศจิกายน 2547 ถึง 30 มิถุนายน 2551
12.1

14.1

13.2 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

22 พฤศจิกายน 2547 ถึง 30 มิถุนายน 2551

14.1 นายณรงค์ฤทธิ์ มะลิวัลย์

19 ธันวาคม 2551 ถึง 16 ตุลาคม 2555

14.2

14.2 นายศรายุทธ เจริญผล

19 ธันวาคม 2551 ถึง 16 ตุลาคม 2555

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

17

14.3 นายสุรินทร์ อินทรักษา

14.3

19 ธันวาคม 2551 ถึง 16 ตุลาคม 2555

15.1 นายสนอง ทาหอม

1 ตุลาคม 2556 ถึง 23 ธันวาคม 2556

15.2 ดร.ส�ำเริง กุจิรพันธ์

15.1

1 ตุลาคม 2556 ถึง 20 สิงหาคม 2558

15.3 นายสุรินทร์ อินทรักษา

1 ตุลาคม 2556 ถึง 16 มิถุนายน 2558

15.4 ดร.ก๊ก ดอนส�ำราญ

1 ตุลาคม 2556 ถึง 1 สิงหาคม 2558

15.2

15.5

16
15.3

15.5 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า

1 ตุลาคม 2556 ถึง 1 สิงหาคม 2558

16. ดร.ส�ำเริง กุจิรพันธ์

21 สิงหาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

15.4

17

17. ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์

13 มีนาคม 2560 ถึง 1 มิถุนายน 2562

18. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
27 มกราคม 2560 ถึงปัจจุบัน

18

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

กลุ่มทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

กลุ่มรับรองความรู้และ
ความช�ำนาญ

กลุ่มวิจัย ติดตาม
และประเมินผล

กลุ่มกฎหมาย

กลุ่มใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 2

กลุ่มรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตร

กลุ่มแผน และงบประมาณ

ส�ำนักนโยบายและแผน

กลุ่มวิทยบริการ

กลุ่มสื่อสารองค์กร

กลุ่มพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มการประชุมและ
ประสานงาน

กลุ่มการพัสดุและ
อาคารสถานที่

กลุ่มการเงินและบัญชี

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานกลาง

ส�ำนักอ�ำนวยการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาระบบงาน

กลุ่มยกย่องและ
ผดุงเกียรติวิชาชีพ

กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ

กลุ่มก�ำกับดูแล
จรรยาบรรณวิชาชีพ

กลุ่มใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 1

กลุ่มมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ

ส�ำนักพัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาชีพ

ส�ำนักจรรยาบรรณ
วิชาชีพและนิติการ

ส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ

สถาบันคุรุพัฒนา

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการคุรุสภา

คณะกรรมการคุรุสภา

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภา

โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ลำ�ดับเหตุก�รณ์สำ�คัญ

ของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคุรุสภ�

ปี พ.ศ. 2562

ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับคณะครุศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
ของสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 7 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด�าเนินการ 2 กิจกรรม คือ การจัด
ประกวดหนังสัน้ (Short Film) ประจ�าปี 2562 ในหัวข้อครูสร้างคน
ภายใต้แนวคิดครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ และการจัดอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่นสิ ติ นักศึกษาครู
เกีย่ วกับการผลิตหนังสัน้ ให้มคี ณ
ุ ภาพ ณ ห้องประชุมไทยาจารย์
ชั้น 3 อาคาร 2 ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

งาน 74 ปี ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
มีนายปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ประธานในพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา

2 มีนาคม
2562

2 เมษายน
2562

24 เมษายน
2562

25 เมษายน
2562

2 พฤษภาคม
2562

ปรั บ รู ป แบบใบอนุ ญ าตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเป็นแบบสองภาษา
ส�าหรับผู้ได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ในรูปแบบเดิมยังสามารถใช้เป็นหลักฐาน
ในการประกอบวิชาชีพตามประเภททีไ่ ด้รบั
พิ ธี เ ปิ ด หอสมุ ด คุ รุ ส ภา (KHURUSAPHA e-Library)
โดย ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ เป็นประธานในพิธี เพือ่ ให้เป็นศูนย์รวม
แหล่ ง ความรู ้ เ ฉพาะทางด้ า นวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ที่ มุ ่ ง เน้ น
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การบริการสารสนเทศ การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงคลังปัญญาวิชาชีพ ด้วยการน�า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ณ หอสมุดคุรสุ ภา ชัน้ 2 หอประชุมคุรสุ ภา
ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

20

75ปี ส�ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

ดร.บู ร พาทิ ศ พลอยสุ ว รรณ์ ดร.ทิ น สิ ริ ศิ ริ โ พธิ์
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานเจ้าหน้าทีร่ ว่ มพิธบี รรพชาอุปสมบท
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก ของกระทรวงศึกษาธิการ มีผเู้ ข้าร่วมอุปสมบท
จ�านวน 68 ราย ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

ด ร . วั ฒ น า พ ร ร ะ งั บ ทุ ก ข ์
คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธตี กั บาตรพระสงฆ์ จ�านวน 68 รูป
ตามโครงการบรรพชาอุ ป สมบท
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ณ กระทรวงศึกษาธิการ

3 พฤษภาคม
2562

4 พฤษภาคม
2562

ส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ร่วมกับ บริษทั เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต
จ�ากัด และมูลนิธิคีนัน แห่งเอเชีย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ รวมพลังของครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทีเ่ รียกว่า “ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ” ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชัน้ 3 อาคาร 2
มีเลขาธิการคุรุสภา ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและ
กิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด คุณหทัยรัตน์
อติชาติ และประธานอ�านวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

7 พฤษภาคม
2562

9 – 11 พฤษภาคม
2562

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่
เลขาธิการคุรสุ ภาร่วมพิธลี งนามถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในการพระราชพิธี
บรมราชาภิ เ ษก และร่ ว มเฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทในการพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก โดยนายแพทย์ธรี ะเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ�าปี 2562 :
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต
จ�ากัด มี ดร.ทินสิริ ศิรโิ พธิ์ รองเลขาธิการคุรสุ ภา ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและครูไทยในยุค 4.0” ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ�าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

30 พฤษภาคม
2562

แถลงข่ า วเปิ ด รายชื่ อ ครู
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครัง้ ที่ 3
ปี 2562 มี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรีเป็นประธานการแถลงข่าว
เป็ น รางวั ล เพื่ อ เชิ ด ชู ก ารท� า งาน
ของครู ผู้ได้รบั พระราชทานรางวัล
มาจากการคัดเลือกของกระทรวง
ศึกษาธิการในอาเซียนและติมอร์-เลสเต
ทั้ง 11 ประเทศ ณ หอสมุดคุรุสภา
ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

การตั ด สิ น ผลการประกวดหนั ง สั้ น (Short Film)
ประจ�าปี 2562 หัวข้อเรือ่ ง “ครูสร้างฅน” จัดโดยส�านักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ของสถาบัน
อุดมศึกษา จ�านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
มี ดร.ทิ น สิ ริ ศิ ริ โ พธิ์ ประธานกรรมการคั ด เลื อ กและ
ตัดสินผลงานการประกวดหนังสั้น เป็นประธานเปิดงาน
ณ โรงภาพยนตร์เ มเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท – เอกมัย
กรุงเทพมหานคร

1 มิถนุ ายน
2562

3 มิถุนายน
2562

ดร.สุ เ ทพ ชิ ต ยวงษ์ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เป็นประธานในพิธที า� บุญตักบาตร เนือ่ งใน
โอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี มี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
เลขาธิการคุรุสภา พร้อมคณะผู้บริหาร
แ ล ะ พ นั ก ง า น เ จ ้ า ห น ้ า ที่ ส� า นั ก ง า น
เลขาธิการคุรุสภา ร่วมพิธี ณ กระทรวง
ศึกษาธิการ และร่วมลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล ณ พระบรมมหาราชวัง

ประกาศเจตจ� า นงการบริ ห ารงาน
ส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ด้วยการ “ยึดมัน่
คุ ณ ธรรมและนิ ติ ธ รรม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ฉับไว เต็มใจ
ให้ บ ริ ก าร และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ” สนอง
นโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มี ดร.วัฒนาพร
ระงับทุกข์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม
ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

25 มิถุนายน
2562

3 กรกฎาคม
2562

พิ ธี ล งนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การด� า เนิ น งาน
โครงการครูรกั (ษ์) ถิน่ โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส�าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนของชุมชน ระหว่าง 6 หน่วยงาน มี รศ.ดร.ดารณี
อุ ทั ย รั ต นกิ จ อดี ต รองประธานคณะกรรมการอิ ส ระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาและประธานอนุกรรมการก�ากับ
ทิศทาง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา ฯ เป็นประธาน
นายสุทนิ แก้วพนา ผูช้ ว่ ยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รศ.สรนิต
ศิ ล ธรรม ปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา
และ นพ.สุภกร บัวสาย ผูจ้ ดั การกองทุนเพือ่ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา ร่วมลงนาม ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวง
ศึกษาธิการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์ เ จ้ า อทิ ต ยาทรกิ ติ คุ ณ ทรงปฏิ บั ติ
พระราชกรณี ย กิ จ แทนพระองค์ ประทาน
พระวโรกาสให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พร้ อ มด้ ว ย
คณะกรรมการคุรสุ ภา คณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ น� า ครู อ าวุ โ ส ประจ� า ปี
2560 จ�านวน 1,614 ราย เฝ้า ฯ รับประทาน
เครื่ อ งหมายเชิ ด ชู เ กี ย รติ ประกาศนี ย บั ต ร
และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ครู อ าวุ โ ส ประจ� า ปี 2560
ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ

การประชุ ม ทางวิ ช าการของคุ รุ ส ภา
ประจ�าปี 2562 เรือ่ ง “ครูแห่งอนาคต เพือ่ ผูเ้ รียน
แห่ ง อนาคต” (Future Teachers For
Future Learners) เพื่อเป็น เวทีทางวิชาการ
ส� า หรั บ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ อ งค์ ค วามรู ้
ทางวิชาการและทางวิชาชีพ โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในประเทศ
และต่ า งประเทศ จ� า นวน 16 หน่ ว ยงาน
มี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ประธานเปิ ด งาน
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

16 – 17 สิงหาคม
2562

20 กันยายน
2562

21 กันยายน
2562
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ
พระองค์ เ จ้ า สิ ริ ภ าจุ ฑ าภรณ์ ทรงปฏิ บั ติ พ ระราช
กรณี ย กิ จ แทนพระองค์ ประทานพระวโรกาสให้
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการคุ รุ ส ภา
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิ
ช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ น�าครูอาวุโส
ประจ�าปี 2560 จ�านวน 1,798 ราย เฝ้า ฯ รับประทาน
เครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วย
เหลือครูอาวุโส ประจ�าปี 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
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ปรั บ รู ป แบบการออกหนั ง สื อ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยไม่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ผ่ า นระบบ KSP School ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 สิ ง หาคม 2562 เป็ น ต้ น ไป เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของ
รั ฐ บาล โดยสถานศึ ก ษาที่ ยื่ น ค� า ขอ
สามารถด�าเนินการทุกขั้นตอนผ่านระบบ
“KSP School” โดยไม่ตอ้ งรอการจัดพิมพ์
และจัดส่งจากคุรุสภา

1 สิงหาคม
2562

1 สิงหาคม
2562

ให้ ส ถานศึ ก ษายื่ น ค� า ขอต่ อ อายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผ่านระบบ KSP School เนือ่ งจากคุรสุ ภา
เปลี่ยนระบบการต่อใบอนุญาตประกอบ
วิ ช าชี พ ของสถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงาน
การศึกษา จากระบบ KSP Renew เป็นระบบ
KSP School เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

มี ค� า สั่ ง ส� า นั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา แต่งตั้ง
นายศุ ภ ชั ย ไชยสิ ท ธิ์
เป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน
ต� า แหน่ ง ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
พิ เ ศษเฉพาะด้ า นของ
ส� า นั ก งานเลขาธิ ก าร
คุรุสภา ด้านกฎหมาย

7 ตุลาคม
2562

มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จัดพิธมี อบรางวัลคุณากร ครูยงิ่ คุณ
และครู ข วั ญ ศิ ษ ย์ ประจ� า ปี 2562
โดยมี นายณั ฏ ฐพล ที ป สุ ว รรณ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
เป็ น ผู ้ ม อบรางวั ล ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซนเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ฯ

15 ตุลาคม
2562

16 ตุลาคม
2562

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครั้ ง ที่ 3 ปี 2562 สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครัง้ ที่ 3
ปี 2562 เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ค รู ดี เ ด่ น ในอาเซี ย นและ
ติมอร์ - เลสเต 11 ประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์
กรุงเทพฯ

ก�าหนดให้ยนื่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผ่านคุรุสภาในส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ โดยใช้ ร ะบบบริ ก าร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e – Services) ที่ คุ รุ ส ภา
พัฒนาขึน้ เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของ
ผู้รับบริการ

22 ตุลาคม
2562

1 พฤศจิกายน
2562

คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
เลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา มอบสื่ อ การเรี ย น การสอน
อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ตามโครงการคุรุสภา
ร่ ว มใจ…สานสายใยสู ่ สั ง คม ครั้ ง ที่ 3 ปี 2562
ณ โรงเรียนบ้านปรางคล้า อ�าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน เตรียมพร้อมเป็นพลเมืองที่ดี
มีคุณภาพในอนาคต

ประกาศใช้ ข ้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภา
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

3 พฤศจิกายน
2562

ส� า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา ร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดท�า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�าเนินการจัดการทดสอบ
เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม
ไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์เลขาธิการคุรสุ ภา และผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อ�านวยการสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการ
จิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” ของผู้บริหารและพนักงาน
เจ้าหน้าทีส่ า� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา มีผแู้ ทนจากศูนย์อา� นวยการ
ใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ซักซ้อมและแนะน�าการแต่งกาย
การปฏิบตั ติ น และเข้าร่วมกิจกรรมของจิตอาสา มี ดร.วัฒนาพร
ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรสุ ภาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ
หอประชุมคุรุสภา ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

8 พฤศจิกายน
2562

9 พฤศจิกายน
2562

งานวั น “ทวี บุ ณ ยเกตุ ” จั ด โดยมู ล นิ ธิ
บุณยเกตุ ส�านักงานคณะกรรมการ สกสค. และ
ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา มี นายวราวิช ก�าภู
ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ หอประชุมคุรุสภา
ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

26 พฤศจิกายน
2562

18 ธันวาคม
2562

พิ ธี ถ วายผ้ า พระกฐิ น พระราชทาน
ประจ�าปี 2562 ของส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
มี ด ร . คุ ณ ห ญิ ง กั ล ย า โ ส ภ ณ พ นิ ช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานในพิธิี มี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
เลขาธิการคุรสุ ภา คณะผูบ้ ริหารและพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ส� า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางด้าน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้า
ส่วนราชการ ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
นั ก เรี ย น และประชาชนทั่ ว ไป ร่ ว มพิ ธี
ณ วัดวชิราลงกรณวราราม (ธ) พระอาราม
หลวง ต�าบลหนองน�้าแดง อ�าเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

7 มกราคม
2563

งานวั น ครู ค รั้ ง ที่ 64 พ.ศ. 2563
ณ หอประชุมคุรุสภา มี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
โ ด ย ก� า ห น ด จั ด ทั้ ง ส ่ ว น ก ล า ง แ ล ะ
ส่วนภูมิภาค ก�าหนดแก่นสาระ (Theme)
ว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์
คุณภาพเด็กไทย” เพื่อระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียติและ
พัฒนาวิชาชีพครู

16 มกราคม
2563

มอบดอกกล้วยไม้ ดอกไม้ประจ�าวันครู และซีดีเพลง
“เทิดเกียรติคุณครู” ให้แก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.วัฒนาพร
ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรสุ ภา พร้อมคณะผูบ้ ริหารส�านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา คณะนักเรียน นักศึกษา พร้อมศิลปิน
ดารา ร่วมกิจกรรม ณ ท�าเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุม
คณะรัฐมนตรี

ผลงานเด่น

ปี 2562
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งานมาตรฐานวิชาชีพ
“ยกระดับสมรรถนะครู สู่คุณภาพผู้เรียนในยุค Digital”
ด้วยบริบทสังคมทั้งในประเทศและสังคมโลกในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทส�ำคัญ
ในการด�ำรงชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร อุตสากรรม
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านการจัดการศึกษา ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
อย่างรวดเร็วกว้างขวาง และไร้ขีดจ�ำกัด ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพครูจึงต้องปรับเปลี่ยนตนเองโดยเร็ว
เพือ่ ให้เท่าทันความเปลีย่ นแปลงดังกล่าว และใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานในวิชาชีพของตนเอง

งานเด่นในรอบปี 2562
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และขับเคลื่อนการผลิตครูสมรรถนะสูง
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ในฐานะเป็นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่ของคุรุสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ    
ทางการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการคัดกรองและก�ำกับดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนด เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูร้ บั บริการทางการศึกษาและสังคมว่า ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีจติ วิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง จึงด�ำเนินการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และกระบวนการคัดกรองบุคคลเข้าสู่วิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาก�ำหนด
1. ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ออกเป็นข้อบังคับ
คุรสุ ภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุงมาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์
วิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ยกระดับการคัดกรองบุคคลเข้าสู่วิชาชีพครู โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาก�ำหนด เพื่อให้ได้ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูและ
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง

เตรียมการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ด�ำเนินการพัฒนาแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูให้มีความชัดเจน และก�ำหนดมวลสาระการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการทดสอบ ฯ ซึง่ มีศาสตราจารย์ศริ ชิ ยั
24
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กาญจนวาสี เป็นประธานอนุกรรมการ และผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์สงู ในด้านการศึกษา
การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการทดสอบ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ ซึง่ คณะอนุกรรมการ
ดังกล่าว ได้พัฒนาแนวทางการทดสอบ ฯ เสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2562 และเสนอต่อคณะกรรมการคุรสุ ภาเพือ่ พิจารณา เมือ่ วันที่
29 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีมติเห็นชอบแนวทางการทดสอบ ฯ และการก�ำหนดมวลสาระการทดสอบ ฯ
ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ โดยการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู มีองค์ประกอบ 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่
(1) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา
(2) วิชาชีพครู
(3) วิชาเอก (ตามกลุม่ วิชาทีก่ ำ� หนดในมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
2. การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่
(1) การจัดการเรียนรู้
(2) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
(3) การปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
การด�ำเนินการทดสอบ ฯ จะเริ่มด�ำเนินการครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2563 ส�ำหรับผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒอิ นื่ ทีค่ รุ สุ ภารับรอง ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยข้อบังคับดังกล่าว ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ก�ำหนดให้ผู้ต้องการ
ประกอบวิชาชีพครูทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภาก�ำหนด ทั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้นิสิต
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) และประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2562 ที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว สามารถสมัครเข้ารับ
การทดสอบ ฯ ในปี พ.ศ. 2563 ได้ ซึง่ การด�ำเนินการทดสอบ ฯ ด�ำเนินการโดยคณะอนุกรรมการอ�ำนวยการ
ทดสอบ เพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ที่ ค ณะกรรมการคุ รุ ส ภาแต่ ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่
11 พฤศจิกายน 2562 ให้มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะ
ด้านความรูภ้ าคทฤษฎีและความรูท้ เี่ กิดจากการปฏิบตั งิ าน การจัดท�ำคลังข้อสอบ และสร้างเครือ่ งมือ
ประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน อ�ำนวยการจัดการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพครู ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพครู เพือ่ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ
คุรุสภา
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การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
กระบวนการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เป็นการด�ำเนินงานเพื่อให้
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาสามารถใช้คุณวุฒิจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภารับรอง เป็นคุณวุฒิ
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จากปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภารับรองว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ประกอบวิชาชีพได้และมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด รวมทัง้ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาและสังคม
การด�ำเนินงานรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
พิจารณาจากหลักเกณฑ์ 3 ด้าน คือ (1) มาตรฐานหลักสูตร (2) มาตรฐานการผลิต และ (3) มาตรฐาน
บั ณ ฑิ ต โดยในรอบปี 2562 มี จ� ำ นวนสถาบั น และหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองปริ ญ ญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษา ดังนี้
จ�ำนวนสถาบัน
ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา
จ�ำนวน 28 สถาบัน

ปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา
จ�ำนวน 9 สถาบัน

ปริญญาโททางการศึกษา
จ�ำนวน 10 สถาบัน

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
จ�ำนวน 48 สถาบัน

ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
จ�ำนวน 89 สถาบัน

จ�ำนวนหลักสูตร
ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา
จ�ำนวน 29 หลักสูตร

ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)
จ�ำนวน 12 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
จ�ำนวน 49 หลักสูตร
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ปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา
จ�ำนวน 10 หลักสูตร
ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
จ�ำนวน 412 หลักสูตร

งานก�ำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครู
คุรุสภาได้มีการปรับมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่ โดยยึดหลักการก�ำหนดมาตรฐานในรูป
สมรรถนะวิ ช าชี พ ตามข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายของคณะกรรมาธิ ก ารการศึ ก ษาและการกี ฬ า
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ที่ก�ำหนดให้มีการประเมินระดับคุณภาพของผู้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่อง เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความรู้
ความสามารถและความช�ำนาญการ ตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คุรุสภาก�ำหนด
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ความเป็นมา ระดับคุณภาพของครู
(NTQ : National Teacher Qualification) พ.ศ. 2541 แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การประเมินสมรรถนะ กรอบการประเมินสมรรถนะของสภาวิชาชีพต่าง ๆ ในประเทศไทย กรอบการประเมิน
สมรรถนะวิ ช าชี พครูข องต่างประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย พม่า ออสเตรเลีย อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา ชิลี และญี่ปุ่น แล้วได้น�ำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน�ำไปประยุกต์ใช้
ในการด�ำเนินการจัดท�ำกรอบแนวคิด และ (ร่าง) ระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครู
จากนั้นได้มีการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากรอบแนวคิด และ (ร่าง) ระดับคุณภาพของ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครู เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 โดยองค์ประกอบในแต่ละระดับ
คุณภาพพิจารณาครอบคลุมในเรื่องคุณลักษณะ วิธีการท�ำงานและเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งเป็นการ
พิจารณาแบบองค์รวม (Holistic)

งานในอนาคต
1. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
2. การทดสอบเพือ่ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้วยระบบ e-Testing และการเชือ่ มโยง
การใช้ผลการทดสอบระหว่างคุรุสภา และหน่วยงานวัดประเมินผลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
3. การก�ำหนดระดับคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู รวมถึง
จัดท�ำเครื่องมือและคู่มือการประเมินระดับคุณภาพ ฯ
4. การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพือ่ การประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับบริบทสังคม บริบทโลกทีเ่ ปลีย่ นไป และสอดคล้องกับการด�ำเนินงาน
ในยุค Digital
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งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
“ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยหัวใจบริการ”
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด�ำเนินงาน
ตามภารกิจของคุรุสภาในด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมอบหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอแผนและ
แนวทางในการจัดระบบงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การออกและต่ออายุใบอนุญาต
และด�ำเนินการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในกรณีอื่น ๆ การจัดท�ำและดูแลรักษาทะเบียนใบอนุญาต
และทะเบียนสมาชิก จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศและตรวจสอบรับรองข้อมูลผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตจากคุรสุ ภา

งานเด่นในรอบปี 2562
ในปี 2562 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ได้ดำ� เนินงานด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่โดดเด่นจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
งานให้บริการ
1) รับแบบค�ำขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ที่มายื่นด้วยตนเอง ณ จุดบริการส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ยื่นผ่านทางไปรษณีย์ และในระบบ
Ksp Bundit จ�ำนวน 49,334 ราย
2) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศเพือ่ น�ำเสนอคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา และเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และน�ำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อทราบ
จ�ำนวน 48,750 ราย
3) รับแบบค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวไทยและชาวต่างประเทศทีม่ ายืน่
ณ จุดบริการส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและส่งมาทางไปรษณีย์ จ�ำนวน 121,200 ราย
4) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่มายื่นเอกสาร ณ จุดบริการ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ทางไปรษณีย์ และระบบ e-Service เพือ่ น�ำเสนอคณะอนุกรรมการกลัน่ กรอง
เรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ
คณะกรรมการคุรุสภา จ�ำนวน 190,099 ราย
5) ออกใบแทนใบอนุญาตกรณีช�ำรุด สูญหาย จ�ำนวน 7,981 ราย
6) ออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนให้แก่ผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนดด้วยวิธกี าร เทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม เพือ่ ให้ใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพครู
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จ�ำนวน 1,587 ราย
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7) ออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว
ให้แก่ครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ และผู้บริหารสถานศึกษา กรณีสถานศึกษามีความจ�ำเป็น
ต้องรับบุคคลที่ยังไม่มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา
จ�ำนวน 21,602 ราย
งานคืนเงินให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1) กรณีขาดคุณสมบัติ ช�ำระเงินผิดประเภท จ�ำนวน 1,600 ราย
2) บริหารจัดการฐานข้อมูลการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 500 บาท ตามประกาศ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 7 มีนาคม 2562 จ�ำนวน 114,191 ราย โดยด�ำเนินการ (1) จัดเก็บ
รวบรวม จ�ำแนกจัดหมวดหมู่ การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯ (2) บันทึกข้อมูลในระบบ
การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (3) บันทึกข้อมูลในระบบรับ - ส่งเอกสารงานใบอนุญาต (4) บันทึก
การขอคืนเงินค่าธรรมเนียม กรณีมีใบเสร็จรับเงิน
งานทะเบียนใบอนุญาตและบัตรสมาชิกคุรุสภา
1) บริหารจัดการเอกสารใบอนุญาต ฯ ตีกลับ
2) เปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน
3) รับส่ง - เอกสารแบบค�ำขอและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4) จัดพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรสมาชิกคุรุสภา

จ�ำนวน 745 ราย
จ�ำนวน 1,114 ราย
จ�ำนวน 68,505 ราย
จ�ำนวน 246,830 ราย

พัฒนาการให้บริการ
1) ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบบริ ก ารงานใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษาเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก ลดขัน้ ตอนกระบวนงาน ลดส�ำเนาเอกสาร มุง่ สูค่ วามเป็นผูน้ ำ�
ทางด้านการบริการด้วยระบบที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว โดยการน�ำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มาใช้
ในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
2) ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิ ช าชี พ เป็ น การชั่ ว คราวเป็ น แบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ สถานศึ ก ษา
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลและพิมพ์หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราวดิจิทัลให้กับผู้ยื่นค�ำขอได้จากเว็บไซต์คุรุสภา
3) พัฒนาระบบบริการงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยการกระจายงาน
ไปยังจุดบริการงานคุรุสภาในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด ใน 4 งานบริการ
ดังนี้ (1) งานขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (2) งานต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(3) งานใบแทนใบอนุญาต และ (4) งานใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
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4) จัดระบบการติดต่อสื่อสารงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ โดยจัด
ให้มเี จ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบตอบค�ำถามในแต่ละช่องทาง ดังนี้ (1) ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Call Center)
(2) จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพกับพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ (3) ตอบค�ำถาม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง
5) ก�ำหนดรูปแบบผลงานวิชาการของศึกษานิเทศก์ในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
6) จัดท�ำคู่มือการใช้งานระบบบริการสถานศึกษา (Ksp School) การขอหนังสืออนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราวครูชาวไทยและครูชาวต่างประเทศ
7) แก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่า ด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

งานในอนาคต
1. พัฒนาการให้บริการเป็นระบบบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่กระบวนการ
ยื่นค�ำขอ การตรวจสอบคุณสมบัติ การช�ำระเงิน การน�ำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการออก
และต่ออายุใบอนุญาตทางการศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการคุรุสภา
รวมถึงกระบวนการพิมพ์ใบอนุญาต ฯ
2. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และรูปแบบ
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชัว่ คราวเป็นแบบดิจทิ ลั
ทั้งระบบ
3. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบันทึกกิจกรรมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ให้อยูใ่ นรูปแบบการบันทึกกิจกรรมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดิจทิ ลั ด้วยระบบทีส่ ามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับหน่วยพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้
4. ตรวจสอบติดตามการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพือ่ เป็นข้อมูลในการสร้างการรับรู้
และพัฒนางานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5. ปรับปรุงข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้มคี วามทันสมัย
และเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน
6. พัฒนาคู่มือการใช้งานระบบบริการสถานศึกษา (Ksp School) และการขอหนังสือ
อนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว ครูชาวไทยและครูชาวต่างประเทศ
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งานส่งเสริม พัฒนา และผดุงเกียรติวิชาชีพ
“ส่งเสริม ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องไปสู่ความเป็นเลิศ คือ
หัวใจของการพัฒนาวิชาชีพ”
การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เป็นหนึง่ ในวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ คุรสุ ภา ตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 8 (1) ที่ให้คุรุสภาก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รวมทัง้ การพัฒนาวิชาชีพ มาตรา 8 (2) ให้ครุ สุ ภาก�ำหนดนโยบาย และแผนพัฒนาวิชาชีพ และให้ครุ สุ ภา
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามมาตรา 9 (5) และ (6) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา

งานเด่นในรอบปี 2562
งานส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพ
การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรูข้ องผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
อย่างต่อเนือ่ งในช่วงทีด่ ำ� รงวิชาชีพ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ จะมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติการสอนและ
การปฏิ บั ติ ง านท่ า มกลางการเปลื่ ย นแปลงของสั ง คม เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว
ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้และการสอน
ในปีที่ผ่านมา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาผ่านการจัดประชุม
ทางวิชาการของคุรุสภา การส่งเสริมให้ครูและสถานศึกษาได้มีการคิดค้นผลงานวิจัย และนวัตกรรม
สถานศึกษา ทีเ่ หมาะสมกับบริบทและความต้องการอย่างแท้จริง อีกทัง้ การส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษามีการรวมตัวกันพัฒนาวิชาชีพด้วยการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
การประชุมทางวิชาการของคุรสุ ภา ประจ�ำปี 2562 หัวข้อ “ครูแห่งอนาคตเพือ่ ผูเ้ รียนแห่งอนาคต”
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สร้างความร่วมมือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา
และหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 16 แห่ง
จัดประชุมทางวิชาการของคุรสุ ภา ประจ�ำปี 2562 ภายใต้หวั ข้อ “ครูแห่งอนาคตเพือ่ ผูเ้ รียนแห่งอนาคต :
Future Teachers for Future Learners” ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม
วายุ ภั ก ษ์ โรงแรมเซ็ น ทรา บายเซ็ น ทารา ศู น ย์ ร าชการและคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ แจ้ ง วั ฒ นะ
กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการปาฐกถาพิเศษ และมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจ�ำปี 2562
“ระดับภูมิภาค” ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณาจารย์ นิสิต
นักศึกษา และผู้สนใจ จ�ำนวนทั้งสิ้น 4,743 คน โดยมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมภายในงาน ผ่านทาง
เว็ บ ไซต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต http://sdib.dusit.ac.th/ และเฟซบุ ๊ ก แฟนเพจคุ รุ ส ภา
www.facebook.com/Khurusaphaofficial/
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กิจกิกรรมกำรแลกเปลี
่มพู่มพูนนกระบวนทั
นกำรวิ
จัยจัยทิทิประกอบด้
ศศทำงกำรศึ
กษำสจกรรมการยกย่
ำหรั
้เรี้เยรีดยนชูนเกียรติ
จกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรี
่ยนเรียนรู
ยนรู้ กำรเพิ
้ กำรเพิ
กระบวนทัศน์ศน์ดม้ำดทางวิ
้ำนกำรวิ
ทำงกำรศึ
ำหรับบครูครูและผู
และผู
กิจกรรมภายในการประชุ
ชาการ
วยกกิษำส
องเชิ
ในอนำคต
งกั
21
จัยจัยตกรรม
ในอนำคตและกำรพั
และกำรพัฒฒนำวิ
นำวิ
ชระกอบวิ
ำชีพพทีที่สอดคล้
่สชอดคล้
องกับบศตวรรษที
ศตวรรษที
่ 21จำนวน
จำนวนก11
11เรื่คเรื่อิดง่อค้งนกำรจั
กำรจัดดนิฒนิทนาผลงานวิ
ทรรศกำรผลงำนวิ
รรศกำรผลงำนวิ
ผูช้ปำชี
าชีพอทางการศึ
กษา ่ และสถานศึ
ษาที
และพั
จัยและนวั
และนวั
ำ ำ70
รวมทั
ปฏิ
และนวัตกรรมสถำนศึ
ตกรรมสถำนศึกษำ
กเพืษำอ่ มำกกว่
มำกกว่
ผลงำน
รวมทั้งกิ้งจกิกรรมกำรอบรมเชิ
จย่ กรรมกำรอบรมเชิ
งปฏิบบัตัติกศิกำรน์ำรดจา้ นการวิ
จำนวน
ำนวนจ24
เรื่อ่อง ง กษา
การพั
ฒนาวิ
ช70
าชีพผลงำน
กิจกรรมการแลกเปลี
นเรียนรู้ การเพิม่ พูนงกระบวนทั
ยั 24
ทิศเรืทางการศึ
รวม
ญญำตประกอบวิ
ำชี
ททรรศกำรของหน่
แห่แห่ง11
รวม7070ชั่วชัโมง
่วโมงคลิคลินิกนใบอนุ
ิกใบอนุ
ชำชีพพและนิ
และนิ
รรศกำรของหน่
วทียงำนควำมร่
วศตวรรษที
มมืออจจำนวน
ำนวน
ง เรือ่ ง
ส�ำหรั
บำตประกอบวิ
ครูและผูเ้ รียชนในอนาคต
และการพั
ฒนาวิชาชีวพยงำนควำมร่
ส่ อดคล้องกัวบมมื
่ 21 จ�๕ำ๕นวน
ประกอบด้
ำรวจและผลิ
ตตจตำกั
งเอเซี
ัทัทไมโครซอฟท์
การจัดนิทรรศการผลงานวิ
จัยและนวั
70
รวมทั้งกิจกรรม
ประกอบด้วยวยบริบริษัษทัทเชฟรอนประเทศไทยส
เชฟรอนประเทศไทยส
ำรวจและผลิ
จกรรมสถานศึ
ำกัดดมูมูลนิลนิธิคธิีคนกีนั ษาันแห่แห่มากกว่
งเอเซียายบริ
บริษษผลงาน
ไมโครซอฟท์
การอบรมเชิ
ปฏิญ
บตัญญำภิ
กิ ญำภิ
าร วจ�ัฒ
ำวนวน
24
เรือ่นงนเพืรวม
ชัว่ โมง คลินกิ ใบอนุญาตประกอบวิ
ชาชีษพษัทและนิ
(ประเทศไทย)
นกำรจั
กกษำษำและบริ
(ประเทศไทย)จำกั
จำกัด ดสถำบั
สถำบั
นกำรจัดกำรปั
ดงกำรปั
ัฒน์น์กองทุ
กองทุ
เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึ
่อ70
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึ
และบริ
ัทวิสวิสดทดรรศการ
อมไวด์
อมไวด์จำกั
จำกัด ด(TrainFlix)
(TrainFlix)ของหน่วยงานความร่วมมือ จ�ำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต
จ� ำ กั ด มู ล นิ ธิ คี นั น แห่ ง เอเซี ย บริ ษั ท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด สถาบั น การจั ด การ
ปัการคั
ญญาภิ
ัฒน์ กองทุนจเพื
ความเสมอภาคทางการศึ
กษา และบริ
ษัท วิสดอมไวด์ จ�ำกัด (TrainFlix)
การคั
ดสรรผลงานวิ
ัยจของผู
้ป้ประกอบวิ
กกษาษา
ดวสรรผลงานวิ
ัย่อของผู
ระกอบวิชชาชีาชีพพทางการศึ
ทางการศึ
การคัดสรรผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

กำรคั
้ประกอบวิ
พทำงกำรศึ
กกษำษำชประจ
ำปีำปี๒๕๖๒
มีมีผู้ผปู้ประกอบวิ
ช ำชีผพู้ปพระกอบ
กำรคัดสรรผลงำนวิ
ดสรรผลงำนวิจัยจของผู
ัยของผู
ระกอบวิชำชี
ชำชี
ทำงกำรศึ
๒๕๖๒
การคัด้ปสรรผลงานวิ
จัยพของผู
้ประกอบวิ
าชีประจ
พทางการศึ
กษา ประจ�
ำระกอบวิ
ปี 2562 ชมีำชี
ทำงกำรศึ
เข้
๒๖6
เรืเรื่อ่องบงในจ
้เป็้เป็นนผลงำนวิ
ทำงกำรศึกษำส่
กษำส่งผลงำนวิ
งผลงำนวิ
ัยเข้
ำบรับกำรคั
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32

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ�ำปี 2562 มีสถานศึกษาส่งผลงาน
เข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา จ�ำนวน 292 ผลงาน ในจ�ำนวนนี้มีผลงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้ จ�ำนวน 283 ผลงาน โดยคณะกรรมการคัดสรรผลงาน ฯ ได้ประเมินคุณภาพ
ผลงาน ฯ ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัล แบ่งออกเป็น 2 ระดับ
คือ “ระดับภูมิภาค” และ “ระดับประเทศ” ดังนี้
1) รางวัลผลงานหนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม “ระดับภูมภิ าค” จ�ำนวน 225 ผลงาน ประกอบด้วย
เหรียญทอง จ�ำนวน 41 ผลงาน เหรียญเงิน จ�ำนวน 116 ผลงาน และเหรียญทองแดง จ�ำนวน
68 ผลงาน
2) รางวัลผลงานหนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม “ระดับประเทศ” จ�ำนวน 40 ผลงาน ประกอบด้วย
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ผลการด�ำเนินงานในปีทผี่ า่ นมา ได้จดั สรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่เครือข่ายฯ จ�ำนวน 102 เครือข่าย
รวมเป็นเงินจ�ำนวน 7,729,000 บาท ประกอบด้วย เครือข่ายระดับผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จ�ำนวน 46 เครือข่าย เป็นเงินจ�ำนวน 2,157,000 บาท เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา จ�ำนวน
49 เครือข่าย เป็นเงินจ�ำนวน 4,072,000 บาท เครือข่ายระดับกลุม่ สมาชิกวิชาชีพครู จ�ำนวน 3 เครือข่าย
เป็นเงินจ�ำนวน 300,000 บาท และเครือข่ายระดับพืน้ ทีก่ ารศึกษา ทีเ่ ป็นโครงการ Thailand School
Improvement Program (TSIP) เป็นเครือข่ายที่มีความสามารถในการขยายผลการด�ำเนินการ
ภายในกลุม่ โรงเรียนทีอ่ ยูภ่ ายใต้สำ� นักงานเขตพืน้ ที่ จ�ำนวน 4 เครือข่าย เป็นเงินจ�ำนวน 1,200,000 บาท
นอกจากนี้ ยังได้จดั ท�ำวิจยั ประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ในรอบ 3 ปี ทีผ่ า่ นมา (ปี 2559 - 2561) เพือ่ สะท้อนผลการด�ำเนินงานของผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ หมด อันจะท�ำให้
ได้ประเด็นค�ำตอบที่จะน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาวิชาชีพด้วยรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพต่อไป

งานยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาได้ดำ� เนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ทัง้ ในประจ�ำการ และนอกประจ�ำการ ซึง่ เป็นผูท้ ปี่ ระพฤติปฏิบตั ติ น
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ
เป็นต้นแบบของครูดีที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมวิชาชีพและสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ และได้รับ
การยกย่องจากสาธารณชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนในสังคม สร้างความเชื่อมั่นในวิชาชีพ และเป็น
การยกระดับวิชาชีพครูทางหนึง่ โดยด�ำเนินการคัดเลือกให้ได้รบั รางวัลต่าง ๆ ของคุรสุ ภา จ�ำนวน 5 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพือ่ รับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ในปี 2562
ได้ประกาศรายชื่อครูภาษาไทยดีเด่น จ�ำนวน 27 คน
2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว
ในปี 2562 ได้ประกาศรายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น จ�ำนวน 6 คน
3. รางวัลคุรสุ ภา ได้ประกาศรายชือ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ได้รบั รางวัลคุรสุ ภา
จ�ำนวน 27 คน ประกอบด้วย “ระดับดีเด่น” จ�ำนวน 9 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นครู 5 คน ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ�ำนวน 2 คน ผู้บริหารการศึกษา จ�ำนวน 1 คน และศึกษานิเทศก์ จ�ำนวน 1 คน และ
“ระดับดี” จ�ำนวน 18 คน
4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในปี 2562 ได้ประกาศรายชื่อครูผู้สอนดีเด่น จ�ำนวน 21 คน
ประกอบด้วย “ระดับดีเด่น” จ�ำนวน 11 คน และ “ระดับดี” จ�ำนวน 10 คน
5. รางวัลคุรุสดุดี ในปี 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ได้รับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จ�ำนวน 1,047 คน
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เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่จนอายุครบ 60 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี และเป็นผู้มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
จะได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “ครูอาวุโส” และเข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อ
รับพระราชทานประกาศนียบัตรเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ ในปี 2562 ได้นำ� ครูอาวุโส
ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 3,142 คน เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร เครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ
และเงินช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
นอกจากนี้ คุรุสภายังได้ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือบุคคลที่มี
คุณูปการต่อการศึกษา ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตั้งแต่เริ่มท�ำงานจนถึงแก่ชีวิต
โดยรวบรวมประวัติและผลงานที่โดดเด่นของผู้ถึงแก่กรรม จัดพิมพ์ใน “หนังสือประวัติครู” เพื่อเป็น
อนุสรณ์ให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และระลึกถึงคุณงามความดี ซึ่งจัดท�ำและเผยแพร่
ในงานวันครูทุกปี ในปี 2562 ได้จัดท�ำ  “หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2563” มีจ�ำนวน 19 ประวัติ
แบ่งเป็น 4 กลุ่มประวัติ ดังนี้
1. ครูผู้สั่งสอนศิษย์ให้น�ำทักษะไปใช้ในการด�ำเนินชีวิต จ�ำนวน 5 ประวัติ
2. ครูผทู้ มุ่ เทและใช้ทกั ษะในการสัง่ สอนให้ผเู้ รียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ จ�ำนวน 6 ประวัติ
3. ครูผู้ริเริ่มน�ำความรู้มาพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการศึกษาไทย จ�ำนวน 5 ประวัติ
4. ครูศิลปินแห่งชาติผู้ใช้ทักษะทางศิลปะเป็นต้นแบบแนวคิด พัฒนาศิษย์ให้มีความถนัด
เฉพาะตัว จ�ำนวน 3 ประวัติ
นอกจากการยกย่องเชิดชูเกียรติผปู้ ระกอบวิชาชีพแล้ว ได้ดำ� เนินงานยกย่องและผดุงเกียรติ
วิชาชีพครู โดยการจัดงานวันครูเป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี 2500 สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน การจัด            
งานวันครู ในปี 2562 นับเป็นครัง้ ที่ 63 ได้กำ� หนดการจัดงานทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ภายใต้หวั ข้อ
“คุณธรรมน�ำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซือ่ ตรง” ในส่วนกลางจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม
2562 ณ หอประชุมคุรุสภา และบริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน และมอบค�ำขวัญวันครู คือ “ครูดี ศิษย์ดี มีพฒ
ั นา ก้าวหน้า
สูเ่ ทคโนโลยี” ส�ำหรับส่วนภูมิภาค จัดที่ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 เป็นการจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการ
ระหว่างการจัดงานวันครู กับการน�ำเสนอผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล โดยมีองค์กรหลัก หน่วยงานในก�ำกับของกระทรวง
ศึกษาธิการ น�ำไปสู่การปฏิบัติโดยการเชื่อมโยงและบูรณาการกับภาคีเครือข่าย และภาคประชารัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานเกิดเป็นผลงานเชิงประจักษ์ในรอบ 4 ปี เพื่อเป็นการสร้าง
การรับรูใ้ ห้สาธารณชนเกิดเจตคติทดี่ ี มีความศรัทธาเชือ่ มัน่ และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของชาติต่อไปมีผู้เข้าร่วมงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจ�ำนวน 311,592 คน
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งานส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้วยวิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงต้องมีการก�ำหนดข้อห้ามมิให้สมาชิกกระท�ำ
หรือประพฤติ อันจะก่อให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียต่อวิชาชีพโดยส่วนรวมสิ่งที่ช่วยยับยั้งเตือนสติ
การกระท�ำนี้ คือ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาได้ดำ� เนินการส่งเสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
ต้องมีกิริยามารยาทที่งดงาม มีจรรยาบรรณและวินัยในตนเอง เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติตน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมรณรงค์ (Campaign) ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพในโครงการจรรยาบรรณ
สู่ครูดี...เพื่อเด็กดี ประจ�ำปี 2562 กิจกรรม “ครูดีจึงบอกต่อ” มีครูและบุคลากรทางการศึกษา
นิสิต นักศึกษา และนักเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1,425 คน
โดยด�ำเนินงานจัดกิจกรรม 2 ช่วง คือ
1) จัดกิจกรรมรณรงค์ทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562
โดยอัดคลิปวิดีโอบอกเล่าลักษณะครูดีและครูดีที่ตนเองชื่นชอบ หรือบอกเล่าครูดีผ่านภาพถ่าย
2) จัดบูธนิทรรศการในงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจ�ำปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนโพสต์อิทบอกเล่าลักษณะของครูดี และ
เขียนให้ก�ำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสั้นครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ
“ครูสร้างฅน” ซึง่ เป็นผลผลิตจากการประกวดหนังสัน้ ประจ�ำปี 2562 และได้รบั เกียรติจาก นายณัฏฐพล
ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ เขียนข้อความให้กำ� ลังแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความว่า
“เป็นก�ำลังใจให้คุณครูทุก ๆ คน เชื่อมั่นในความตั้งใจ
ร่วมกันพัฒนาเยาวชนของไทย ให้เป็นคนดีของประเทศ คนไทยไม่แพ้ใครครับ”
2. การส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : e-PLC)
การด�ำเนินงานส่งเสริมเป็นการบูรณาการหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษากับหลักการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่มีลักษณะที่ส�ำคัญ 5 ประการ ประกอบด้วย การสร้างบรรทัดฐาน
และค่านิยมร่วมกัน (Shared Values and Norms) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การเรียนรู้
ของผู้เรียน (Collective Focus on Students Learning)  การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชน
วิชาชีพ (Collaboration) การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติ และการร่วมเรียนรู้ ณ บริบทจริง (Expert
Advice and Study Visit) และการสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflection Dialogue)
โดยด�ำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วย TrainFlix Platform ซึ่งเป็น
Application สร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพครูสกู่ ารปฏิบตั กิ ารสอนในชัน้ เรียนของนิสติ นักศึกษาครู
มีครูประจ�ำการเป็นผู้น�ำ  เป็นแบบอย่าง และเป็นผู้ก�ำกับดูแล มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผูไ้ ด้รบั รางวัลต่าง ๆ ของคุรสุ ภา ผูเ้ ตรียมเข้าสูว่ ชิ าชีพทางการศึกษา และอาจารย์นเิ ทศก์ รวมถึงเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม
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งนิสิต นักศึกษาครู มีครูประจาการเป็นผู้นา เป็นแบบอย่าง และเป็นผู้กากับ
ศึกษา ผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ของคุรุสภา ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา
ายสถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม
อบปี
ร่วม
กษา
สถาบันอุดมศึกษา
สถานศึกษา
กอบ
24 แห่ง
1,825 แห่ง
งวัล
ข้ า สู่
ารย์
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ภาค
16,840 คน
คน

รรยาบรรณของวิชการด�
าชีพำเนิทางการศึ
กษา
นงานในรอบปีที่ผ่านมา มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 24 แห่ง
สภำผลิตสื่อสถานศึ
ส่งเสริกษามจรรยำบรรณของวิ
ำชีพ ทำงกำรศึ
กษำ
1,825 แห่ง และจ�ำนวนผูป้ ชระกอบวิ
ชาชีพทางการศึ
กษาเพื
ผูไ้ ด้่อรเสริ
บั รางวัมลสร้
ต่างำๆง ของคุรสุ ภา
ผู้เตรียมเข้าสูป
่วิชฏิาชีบพัตทางการศึ
กษา และอาจารย์นิเทศก์เชข้าำชี
ร่วมกิ
มิภาคทั่วประเทศ
ะหนักในกำรประพฤติ
ิตนตำมจรรยำบรรณของวิ
พ จด้กรรม
วยจิทัต้งวิ4ญภูญำณ
รวมจ�ำนวน 16,840 คน
ระกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำและผู้เตรียมเข้ำสู่วิชำชีพทำงกำรศึกษำผ่ำนสื่อ
3. งานผลิตสือ่ ส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ทันสมัย โดยเผยแพร่
สื่อผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของคุรุสภำ เช่น เว็บไซต์ ยูทูบ
ผลิตสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
๖๒ มีกำรผลิความตระหนั
ตสื่อ ดังนีกในการประพฤติ
้
ปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู
ผปู้ ระกอบวิ
ชาชีพนทางการศึ
กษาและผู
สูว่ ชิ าชีพทางการศึ
ปวิดีโอ หัวข้ให้อเกิเรืดขึ่อน้ งแก่“ครู
ดีของฉั
” จำนวน
13เ้ ตรีชิยมเข้
้น า“ควำมซื
่อสัตกย์ษาผ่
สุจารินสืตอ่ ”รูปแบบต่าง ๆ
ที่หลากหลายและทันสมัย โดยเผยแพร่สื่อผ่านช่องทางออนไลน์ของคุรุสภา เช่น เว็บไซต์ ยูทูบ
วใจ ไม่ทิ้งใครไว้
” ปจี ำนวน
ขิ้นมีกมีารผลิ
ผู้เข้ตำสืชมสื
เฟซบุข๊ก้ำงหลั
โดยตัง้งแต่
2560 – 12562
่อ ดังนี่อ้ จำนวน 31,928 ครั้ง
สั้น หัวข้อเรื่อง “ครู1)ดการผลิ
ีเพรำะมี
ำนวน
6นชิ”้นจ�ำและ
“ครูชิ้นสร้“ความซื
ำงคน”่อสัตย์สุจริต”
ตคลิจปรรยำบรรณ”
วิดีโอ หัวข้อเรื่องจ“ครู
ดีของฉั
นวน 13
จ�ำนวน
นวน 38,807
ครั้ง7 ชิ้น และ “เป็นครูด้วยหัวใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จ�ำนวน 1 ขิ้น มีผู้เข้าชมสื่อ จ�ำนวน
31,928 ครั้ง
รียนจรรยำบรรณวิชำชี
พออนไลน์
พทั“ครู
้ง สร้างคน”
2) การผลิ
ตหนังสัน้ มีหัวเข้นือ้อเรืหำครอบคลุ
อ่ ง “ครูดเี พราะมีมจจรรยำบรรณของวิ
รรยาบรรณ” จ�ำนวน 6ชชิำชี
น้ และ
14 ชิ้น มีผู้เชข้ำชี
าชมสื
จ�ำนวน 38,807
้ง ้เตรียมเข้ำสู่วิชำชีพทำง
กำรเรียนรู้ จ�มีำผนวน
ู้ประกอบวิ
พ่อทำงกำรศึ
กษำครัและผู
3) การผลิตบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพออนไลน์ มีเนือ้ หาครอบคลุมจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ได้รับกำรพัฒทันำจรรยำบรรณวิ
ชำชีพ จำนวนทั้งสิ้น 24,314 คน นอกจำกนี้
้ง 5 ด้าน 9 ข้อ จ�ำนวน 15 หน่วยการเรียนรู้ มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่
ะกอบกำรจัดวิชโครงกำรผลิ
ตครู
เพืง่ออาจารย์
พัฒนำท้
ประจ
ำปี 2563ชาชีพ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 24,314 คน
าชีพทางการศึกษา
รวมถึ
นเิ ทศอได้งถิ
รบั ่น
การพั
ฒนาจรรยาบรรณวิ
นอกจากนี้ ได้มีการน�ำบทเรียนออนไลน์ไปประกอบการจัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ประจ�ำปี 2563
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งานในอนาคต
1. การพัฒนาวิชาชีพด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1) งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โดยขยายการพัฒนาเครือข่ายระดับ
โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ Thailand School Improvement Program (TSIP) เป็นเครือข่ายที่มี
ความสามารถในการขยายผลการด�ำเนินการภายในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ภายใต้ส�ำนักงานเขตพื้นที่
ในปี 2563 นี้ จะด�ำเนินการพัฒนาโดยจ�ำแนกตามภูมภิ าค 5 ภูมภิ าค (ภาคกลางรวมกรุงเทพ ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้) ภูมิภาคละ 5 เครือข่าย เครือข่ายละ 5 โรงเรียน
รวม 25 เครือข่าย 100 โรงเรียน เพื่อให้ส ามารถก�ำกับติดตามได้ทั่ว ถึง และมีประสิท ธิ ภ าพ                     
ในการด�ำเนินการ
2) งานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community: e-PLC)
เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ได้ทำ� ความร่วมมือกับบริษทั วิสดอมไวด์ จ�ำกัด ใช้แพลตฟอร์ม (Platform) TrainFlix สร้างประสบการณ์
ทางวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของนิสิต นักศึกษาครู มีครูประจ�ำการเป็นผู้น�ำและ
ก�ำกับดูแล เป็นแบบอย่าง ในปี 2563 นี้ คาดว่าจะมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียม
เข้าสูว่ ชิ าชีพทางการศึกษา ได้รบั การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพเพิม่ ขึน้ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 16,000 คน
ทั่วประเทศ
2. การจัดท�ำฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ
ให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล ต่ า ง ๆ ของคุ รุ ส ภา และรางวั ล จากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ รวมทั้ ง สร้ า งเครื อ ข่ า ย
ผู้ได้รับรางวัล อันเป็นการต่อยอดการท�ำงานของครูเครือข่าย ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกย่องและ
เห็นคุณค่าของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแล้ว ยังเป็นการดึงศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สู่สาธารณะ อันจะท�ำให้สาธารณชนเกิดการรับรู้ด้านบวกต่อวิชาชีพทางการศึกษา
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งานจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
“สร้างเครือข่ายจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการศึกษาไทย”
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (2) ก�ำหนด
ให้คุรุสภามีอ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุมความประพฤติและการด�ำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ คุรุสภาจึงมีการรณรงค์
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังเจตคติในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ โดยการสร้างระบบการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
ปลูกฝังให้เกิดความรัก ความศรัทธาต่อวิชาชีพ สร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม และต่อผู้รับบริการ
ทางการศึกษา เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคณ
ุ ภาพและประพฤติปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

งานเด่นในรอบปี 2562
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา จ�ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
1. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ในส่วนของวิชาชีพครูเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ อาศัยอ�ำนาจ
ตามความในมาตรา 9 (1) และ (11) (ฉ) และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 13/2561
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
นอกจากนี้ การบังคับใช้ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
ในปัจจุบันยังมีข้อปัญหาเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบกับ
คณะกรรมการคุรสุ ภาในการประชุม ครัง้ ที่ 6/2562 เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการ
ให้ใช้กระบวนการทดสอบเพือ่ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกกลุม่ วิชาชีพ เพือ่ ให้การบังคับใช้
เป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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งานในอนาคต
1. การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ส�ำนักงานจะต้องเร่งด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้สามารถบริหารงานตามภารกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย
1.1 ร่าง พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
1.2 ร่าง ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
2. การสืบสวนและการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยทางจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา โดยเสริ ม สร้ า งความรู ้
ความเข้าใจทางด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผดิ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยการอบรม
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ทางการศึกษา ใน 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง ด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
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งานนโยบายและแผน
“เป็นส่วนงานหลัก ในการบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนภารกิจของคุรุสภา
และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง”

“Takes a main part in the resource allocation to fulfill Khurusapha's
missions and collaborate with other countries continuously.”
ส�ำนักนโยบายและแผน ได้ดำ� เนินงานตามวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าทีแ่ ห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตรา 8 (2), (3) มาตรา 9 (5), (9), (10) อย่างมุง่ มัน่
ที่จะขับเคลื่อนภารกิจของคุรุสภา โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

งานเด่นในรอบปี 2562
การบริหารแผนและงบประมาณประจ�ำปี
ด�ำเนินการศึกษาวิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 รวมทัง้ ได้วเิ คราะห์ ทบทวน
Roadmap แผนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 แผนยุทธศาสตร์ครุ สุ ภา
พ.ศ. 2560 - 2564 และผลการด�ำเนินงานของคุรุสภาในปีที่ผ่านมา เพื่อสังเคราะห์เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการแก้ ไขปั ญ หา พั ฒ นาระบบงาน และก� ำ หนดทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ
ตามวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่ของคุรุสภา ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรวิชาชีพ
ทีม่ รี ะบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน เชือ่ มโยง การผลิต การคัดกรอง และพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ในการสร้างคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส�ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ข้อจ�ำกัด
ด้านทรัพยากร โดยได้จัดท�ำ  (ร่าง) แผนปฏิบัติการคุรุสภา พ.ศ. 2563 - 2565 แผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา และ
(ร่าง) แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
(องค์การมหาชน) ส�ำหรับเป็นกรอบทิศทางในการด�ำเนินงาน การบริหารแผนงาน และงบประมาณ
ประจ�ำปีของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งได้มีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน รวมถึง
การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดท�ำแผน งบประมาณ ติดตามผล และรายงานผล
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การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการด�ำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
(ต่อเนื่อง) จ�ำนวน 1 เรื่อง คือ การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรสุ ภา รวมทัง้ มีการผลักดันและสนับสนุนให้มกี ารน�ำผลจากการวิจยั ไปใช้เป็น
ข้อมูลในการด�ำเนินงาน และการจัดท�ำ (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารด้านการวิจยั ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการในการด�ำเนินงานวิจัยของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

การเสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ในต่างประเทศ
1. ด�ำเนินความร่วมมือกับองค์กรการศึกษาโลก (Education International) ในการ
จัดประชุมสมัชชานานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th World Congress of Education International)
ในหัวข้อ “Educators and their Unions Taking the Lead” ระหว่างวันที่ 21 - 26 กรกฎาคม
2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม
เป็นตัวแทนขององค์กรครูและผู้ปฏิบัติด้านการศึกษาจาก 178 ประเทศทั่วโลก รวมจ�ำนวนกว่า
1,200 คน
2. ด�ำเนินโครงการแลกเปลีย่ นครูในภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กร ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมให้ครูได้เปิดโลกทัศน์
และมีประสบการณ์ด้านการสอน ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมมือกับสหภาพวิชาชีพครูแห่งชาติ
มาเลเซีย (National Union of the Teaching Profession, NUTP) โดยได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้
2.1) ส่งคณะครูไทยเดินทางไปแลกเปลีย่ น ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 4 - 18 ตุลาคม
2562 จ�ำนวน 5 คน
2.2) รับ คณะครูแ ลกเปลี่ยนจากประเทศมาเลเซีย ณ ประเทศไทย ระหว่า งวั น ที่
23 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 5 คน
3. ด�ำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยความร่วมมือ
ระหว่างส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภากับ National Institute for School Teachers and Staff
Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส�ำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด�ำเนินการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 20 คน ตามกระบวนการพัฒนา 4 ระยะ
ระหว่างตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาในประเทศไทยและเสริมสร้างความร่วมมือ
และเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาระหว่ า งประเทศไทยและประเทศญี่ ปุ ่ น และ
ด� ำ เนิ น การคั ด เลื อ กผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและศึ ก ษานิ เ ทศก์ เข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นา รุ ่ น 2
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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การประชุมสภาครูอาเซียน (ASEAN Council of Teachers Convention)
คุรุสภาในฐานะตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย ได้มีการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพในประเทศภูมภิ าคอาเซียน โดยการน�ำคณะผูแ้ ทนคุรสุ ภา
และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมสภาครูอาเซียน+1 (ASEAN Council of
Teachers) ครั้งที่ 35 ณ ประทศบรูไนดารุสซาลาม จ�ำนวน 80 คน ในหัวข้อ “Reducing Regional
Educational Gap: Mobility of ASEAN Teachers” โดยได้มีการน�ำเสนอรายงาน Country
Report ของประเทศไทย ในหัวข้อ “Reducing Regional Educational Gap: Mobility of
ASEAN Teachers” และน�ำเสนอในกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “ASEAN+1 Teacher Exchange
Program"

งานในอนาคต
1) สนับสนุนการขับเคลือ่ นภารกิจของคุรสุ ภารองรับแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2) พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาและการพัฒนางานของคุรุสภา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการด�ำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภา รวมทั้งจัดท�ำ       
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2563 - 2565 และการขอจัดสรร
งบประมาณของหน่วยงาน ด้านการวิจยั ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
3) เข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน ครัง้ ที่ 36 ในฐานะตัวแทนผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ของประเทศไทย เพือ่ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู รวมถึงการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพในระดับภูมิภาคอาเซียน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
4) แลกเปลี่ ย นครู ใ นภู มิ ภ าคอาเซี ย น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ
ทางการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพ
5) พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด�ำเนินการส่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ จ�ำนวน 34 คน ทีผ่ า่ นการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาตามแผนการด�ำเนินงาน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การปฐมนิ เ ทศ ณ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ส� ำ หรั บ อาเซี ย น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2562  
ระยะที่ 2 ด�ำเนินการพัฒนา ณ สถาบัน NITS ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562
ระยะที่ 3 การน�ำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
ระยะที่ 4 ติดตามและประเมินผลการอบรม ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ในเดือนมีนาคม 2563
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มุ่งสู่การเป็นคุรุสภาดิจิทัล”
งานเด่นในรอบปี 2562
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของคุรุสภาทั้งกระบวนการ
บริหารจัดการและการบริการงานวิชาชีพทางการศึกษา จึงจ�ำเป็นต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ
ทีต่ อบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีและความต้องการของผูร้ บั บริการ ให้มคี วามสะดวก
รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการพัฒนากระบวนงานหรือระบบงาน การติดต่อสื่อสาร
การท�ำงานร่วมกัน การปฏิบตั งิ าน รวมถึงการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
ในรอบปี 2562 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ในฐานะหน่วยปฏิบตั งิ านของคุรสุ ภา ได้ดำ� เนินการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
1. จัดจ้างท�ำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2563 - 2565
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินงานด้านดิจิทัลและสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 7 รายการ ได้แก่ 1) เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย จ�ำนวน
4 เครื่อง 2) อุปกรณ์ส�ำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) จ�ำนวน 2 เครื่อง 3) เครื่อง
สแกนเนอร์ ส�ำหรับศูนย์เอกสาร จ�ำนวน 13 เครื่อง 4) คอมพิวเตอร์แทบเล็ต จ�ำนวน 30 เครื่อง
5) เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับประมวลผล จ�ำนวน 76 เครือ่ ง 6) เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
จ�ำนวน 1 เครื่อง และ 7) ตู้ส�ำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จ�ำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ส�ำหรับ
การปฏิบัติงานทั้งในส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. พัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุงแก้ไขฟังก์ชนั่ การท�ำงานของระบบฐานข้อมูลรองรับ
การด�ำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภา อันจะน�ำไปสู่การเป็น Big Data ของคุรุสภาในอนาคต ดังนี้
1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 2) พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) 3) พัฒนาระบบสารสนเทศประเมินเพื่อรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู 4) พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการ KSP e-Service ให้มคี วามคล่องตัว ด้วยระบบ
ทีส่ ามารถบูรณาการเชือ่ มโยงฐานข้อมูลเพือ่ ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ปรับปรุง
แก้ไขฟังก์ชั่นการท�ำงานของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP e- Service) รองรับการกระจายงาน
ไปยังจุดบริการงานคุรสุ ภาในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด 6) ปรับปรุงแก้ไขฟังก์ชนั
การท�ำงานของระบบค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพรองรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพล่าช้า
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4. ปรับปรุงระบบตอบรับอัตโนมัติ (Call Center) รองรับการติดต่อสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล
5. ติดตั้ง ทดสอบ และน�ำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาประสิทธิภาพขึ้นมาใหม่
ไปใช้งานจริง
6. ติดตามและประเมินการใช้งานระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ณ จุดบริการงานคุรสุ ภาในส�ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จ�ำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กระบี่ พังงา ภูเก็ต เพชรบุรี
สมุทรสาคร อุทัยธานี แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา ซึ่งน�ำมาสู่
การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั และการใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่ การปฏิบตั งิ าน ดังนี้ 1) จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ กระบวนการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จนสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด 2) ให้ความรูเ้ รือ่ งการใช้ระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) แก่พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ดุ บริการงานคุรสุ ภาในส�ำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและผูเ้ กีย่ วข้อง ได้รบั ทราบ รับรู้ และเข้าใจถึงวิธกี ารใช้งานระบบ 3) จัดอบรมการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ

การพัฒนาการสื่อสารรองรับโลกดิจิทัล
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ตระหนักว่า การสือ่ สารจะส�ำเร็จหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั ความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสาธารณชน เราจึงได้พัฒนาช่องทางการสื่อสาร และน�ำสื่อ
สมัยใหม่มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เพื่อให้สื่อประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ สามารถ
เข้าถึงผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผูร้ บั บริการทุกพืน้ ทีไ่ ด้อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ว ด้วยการเพิม่
ช่ อ งทางการสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ พื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ พฤติ ก รรมการเปิ ด รั บ ข่ า วสาร
ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคไทยแลนด์ 4.0 และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถเข้าถึงสือ่ ประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ได้งา่ ยผ่านทาง Application Platform Smartphone ทัง้ ทางแอปพลิเคชันไลน์ Line@ (ไลน์แอด)
เฟซบุ๊กแฟนเพจ อินสตาแกรม ยูทูบ และทวิตเตอร์ อีกทั้งยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาได้แบบ one to one communication ผ่านทางไลน์ และ messenger
เฟซบุ๊ก เพื่อให้เป็นช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการจัดท�ำ
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic Motion graphic และคลิปวีดิโอสั้น เพื่อให้มีรูปแบบ
ที่ทันสมัยและเนื้อหามีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และได้สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา โดยได้กำ� หนดแนวทางการใช้สอื่ ออนไลน์เพือ่ ให้นำ� ไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทและอ�ำนาจหน้าที่ของตนเอง
นอกจากนี้ ยังได้มีการด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้จัดซื้ออุปกรณ์
การเรียนการสอนมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดต่าง ๆ อีกทั้งผู้บริหารและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาเราท�ำความดีด้วยหัวใจอีกด้วย และด�ำเนินการ
จัดท�ำอัตลักษณ์ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อยกระดับการด�ำเนินงานของคุรุสภาต่อไป
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การพัฒนาหอสมุดคุรุสภา
หอสมุดคุรสุ ภา ศูนย์รวมแหล่งความรูเ้ ฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา เน้นการให้บริการ
ในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ควบคู่กับการให้บริการพื้นที่ภายในหอสมุดคุรุสภา
เพือ่ เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เปิดให้บริการแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ผูเ้ กีย่ วข้องทางการศึกษา นิสติ นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป โดยในปี 2562
ได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้
1. การจัด “พิธเี ปิดหอสมุดคุรสุ ภา” เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2562 ซึง่ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 64 พรรษา เพือ่ น้อมเทิดพระเกียรติคณ
ุ ในฐานะทีพ่ ระองค์ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ตามพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช 2488 ทรงเป็นครู และทรงเป็นผูม้ คี วามสนพระทัยและส่งเสริมงาน
การพัฒนาห้องสมุด
2. การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่านทาง “เว็บไซต์หอสมุดคุรสุ ภา” โดยมีการเชือ่ มต่อ
กับระบบสืบค้นสารสนเทศ จ�ำนวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB บริการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดคุรสุ ภาและฐานข้อมูลต่างประเทศ (DOAB : Directory of Open
Access Books) และระบบสืบค้นข้อมูล GURU Search โดยความร่วมมือกับส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุดภายนอก และฐานข้อมูลคลังทรัพยากร
การศึกษาแบบเปิด ในรูปแบบการสืบค้นจุดเดียว (One Search) ซึง่ ผูใ้ ช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยไม่จำ� กัดสถานที่ เวลา และการให้บริการภายในหอสมุดคุรสุ ภา บริเวณชัน้ 2 อาคารหอประชุมคุรสุ ภา
3. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติคุรุสภา เพื่อเตรียมจัดท�ำเป็นจดหมายเหตุ
ของคุรุสภา
4. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร “การสร้ า ง Infographic เพื่ อ การสื่ อ สาร
อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สังกัดส�ำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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งานในอนาคต
1. มุ่งพัฒนาห้องสมุดคุรุสภาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้
ในปี 2563 หอสมุดคุรุสภาด�ำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ของคุรุสภา
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาชีพทางการศึกษา จัดท�ำจดหมายเหตุของคุรุสภา
เพื่อบันทึกพัฒนาการและประวัติศาสตร์ขององค์กรวิชาชีพทางการศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดกิจกรรมภายในหอสมุดคุรุสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเสริมสร้างบรรยากาศให้ห้องสมุด
กลายเป็น “พื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Learning Space)”
2. พลิกโฉมวารสารวิทยาจารย์มุ่งเข้าฐาน TCI
วารสารวิทยาจารย์ (Journal of Teachers’ Professional Development) ฉบับปฐมฤกษ์
ปี พ.ศ. 2443 เป็นวารสารทางวิชาการและวิชาชีพของคุรสุ ภา ทีเ่ ผยแพร่มายาวนานถึง 119 ปี ปัจจุบนั
ได้พฒ
ั นารูปแบบเป็นวารสารเพือ่ การพัฒนาวิชาชีพครู โดยเผยแพร่แบบรูปเล่มและทางช่องทางออนไลน์
มีนักวิชาการ นักคิด นักเขียน ส่งบทความมาตีพิมพ์อย่างกว้างขวาง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
และนวัตกรรมทางการศึกษาในยุคดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ในปี 2563 คุรสุ ภาเห็นควรพัฒนาวารสารวิทยาจารย์เข้าสูฐ่ านข้อมูลของศูนย์ดชั นีการอ้างอิง
วารสารไทย (Thai Journal Catation Index-TCI) ซึง่ เป็นฐานข้อมูลวารสารงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและสากล ใช้ ชื่ อ ว่ า วารสารวิ ท ยาจารย์ “JOURNAL OF TEACHER
PROFESSIONAL DEVELOPMENT” เป็นวารสารตีพมิ พ์ผลงานวิจยั และบทความวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่ อ การศึ ก ษาและการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
ด้านสังคมศาสตร์ ด้านครุศาสตร์ และด้านอักษรศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
การเปลีย่ นแปลง สร้างความตระหนัก ให้ความส�ำคัญกับนักเรียน ครู และการศึกษา จัดพิมพ์และเผยแพร่
ออนไลน์ปีละ 3 ฉบับ
3. มุ่งสู่การเป็นคุรุสภาดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาในฐานะหน่วยปฏิบตั งิ านของคุรสุ ภา จะด�ำเนินการพัฒนาระบบบริการ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ในปี 2563 จะด�ำเนินการพัฒนา ดังนี้ (1) จัดหาครุภัณฑ์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเพือ่ รองรับการด�ำเนินงานทัง้ ในส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค (2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระบบฐานข้อมูล
รองรับแพลตฟอร์มดิจิตอลและการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดคลังข้อมูลวิชาชีพทางการศึกษา
(Big Data) ที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศ
สู่ Thailand 4.0
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งานอ�ำนวยการ
“ถูกต้อง ประทับใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คือ หัวใจของงานอ�ำนวยการ”
งานเด่นในรอบปี 2562
ส�ำนักอ�ำนวยการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด�ำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ประทับใจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีบุคลากรปฏิบัติงานจ�ำนวนมากทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ส�ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทัว่ ประเทศ ซึง่ ได้มกี ารพัฒนาการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างมุง่ มัน่ โดยยึดค่านิยมการปฏิบตั งิ าน
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา “เรียนรูใ้ นงาน บริการด้วยใจ ก้าวไปอย่างมีสว่ นร่วม” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. จัดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 6 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูน้ ำ� ยุคใหม่ รุ่นที่ 1
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรการน�ำเสนองาน เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ กันหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน 20 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวง
ศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน เป็นต้น
2. จัดท�ำมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา โดยเน้นลดการใช้ถุงพลาสติก
งดใช้โฟมบรรจุอาหาร และแยกทิ้งขยะตามประเภท รวมทั้งมีการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริม และจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ
ซึง่ ผลการประเมินจากกรมควบคุมมลพิษ การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ได้รับคะแนนเต็ม 10
3. จัดท�ำมาตรการอนุรักษ์พลังงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และด�ำเนินการตามมาตรการ ดังนี้
ปรับตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ทุก 3 เดือน และเปลี่ยนหลอดไฟ
แสงสว่างเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน รวมทั้งได้มีการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
4. ขับเคลือ่ นภารกิจของคุรสุ ภาในส่วนภูมภิ าคให้มปี ระสิทธิภาพ โดยมีการให้บริการงานของคุรสุ ภาในด้านต่าง ๆ
ณ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และจัดประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พร้อมทั้ง
ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศการด�ำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 13 จังหวัด
5. น�ำผ้าพระกฐินพระราชทานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาไปถวาย ณ วัดเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

งานในอนาคต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�ำนักอ�ำนวยการ ยังคงมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานให้สามารถสนับสนุน
การด�ำเนินงานตามภารกิจของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาอย่างต่อเนือ่ ง ตามศักยภาพของงบประมาณ ทัง้ ในเรือ่ งของ
การบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี ธุรการ การพัสดุ การดูแลปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์โดยรอบ           
การรักษาความปลอดภัย การให้บริการงานของคุรุสภาในส่วนภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงในยุค Thailand 4.0 การส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามมาตรการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการด�ำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกยิ่งขึ้น
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งานตรวจสอบภายใน
“ซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงธรรม น�ำหลักธรรมาภิบาล”
งานเด่นในรอบปี 2562
จัดท�ำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ทราบถึงบทบาท ภารกิจ
ของงานตรวจสอบภายใน สายการบังคับบัญชา อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตของการปฏิบตั งิ าน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยได้เผยแพร่ไปยังส่วนงานต่าง ๆ ของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา เว็บไซต์ครุ สุ ภา (www.ksp.or.th) หัวข้อ “บริการประชาชน” “เอกสารเผยแพร่”
หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

งานในอนาคต
จั ด ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ เพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ร ะบบการตรวจสอบภายใน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีมาตรการการบริหารความเสีย่ ง และการควบคุมภายในทีร่ ดั กุม เพือ่ ให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่เชื่อถือ

มาท�ำความรู้จัก “งานตรวจสอบภายใน”
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งานพัฒนาระบบงาน
กพร. ร่วมใจพัฒนาระบบงานส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ไปสู่องค์กร์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและธรรมมาภิบาล

งานเด่นในรอบปี 2562
งานประเมินผลส�ำนักงานโดยหน่วยงานภายนอก
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก�ำหนดให้องค์การมหาชน ทุกหน่วยงาน
ต้องมีการประเมินองค์การมหาชนและผูอ้ ำ� นวยการองค์การมหาชนเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการบริหารองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มกี ารประเมินองค์การมหาชนและผูอ้ ำ� นวยการองค์การมหาชน
ให้ครบถ้วนทุกแห่งอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนือ่ ง
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผูอ้ ำ� นวยการองค์การมหาชน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับการ
ประเมินเป็นองค์กรระดับมาตรฐาน นับเป็นองค์การมหาชนทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ
อยูใ่ นระดับสูงกว่าเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ และไม่มอี งค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ ได้รบั การประเมิน
ในระดับต�่ำกว่าเป้าหมาย (คะแนน 91.67) และเลขาธิการคุรุสภามีผลการประเมินอยู่ในระดับ
สมรรถนะสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ (คะแนน 87.37)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
ได้ดำ� เนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) โดยมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินทีค่ รอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทัว่ ประเทศ
ซึง่ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน
ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ก�ำหนด
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมิน ฯ จ�ำนวน 8,299 หน่วยงาน
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ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นประจ�ำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ได้คะแนน
การประเมิน ในระดับเกรด A 87.03 คะแนน เป็นคะแนนในระดับดี ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่จะผ่าน
เกณฑ์ประเมินได้นนั้ จะต้องได้คะแนนเกรด A 85 - 94.99 คะแนนขึน้ ไป จนถึงเกรด AA 95 - 100 คะแนน

งานในอนาคต
กลุม่ พัฒนาระบบงาน มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาระบบบริหารจัดการของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการน�ำระบบ PMQA 4.0 มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ส�ำนักงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และมุ่งเน้น
ให้หน่วยงานปรับปรุงองค์กรอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง
การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส�ำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) โดยส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการรวมตัวของหน่วยงานที่จัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่มีจ�ำนวนมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับผู้บริหารหน่วยงาน
โดยมีเป้าหมายสร้างเครือข่ายในการพัฒนาประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานให้ประชาชน สังคมได้รับทราบ
การประเมินองค์การมหาชนและผูอ้ ำ� นวยการองค์การมหาชน ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการบริหารองค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่เหมาะสม รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีการประเมินองค์การมหาชนและ
ผู้อ�ำนวยการองค์การมหาชนให้ครบถ้วนทุกแห่งอย่างเคร่งครัด โดยส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ต้องด�ำเนินการประเมินในทุกปี
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สถาบันคุรุพัฒนา
งานเด่นในรอบปี 2562
สถาบันคุรุพัฒนาจัดตั้งขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบัน
คุรุพัฒนา พ.ศ. 2560 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 เป็นสถาบันวิชาการชั้นสูง ในก�ำกับของคุรุสภา
เป็นส่วนงานหนึง่ ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ตามระเบียบคุรสุ ภา ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และ
ขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานในส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2560 มีสถานะเทียบเท่าส�ำนัก
ใช้ค�ำย่อว่า “สคพ.” และให้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Teacher Professional Development
Institute” ใช้ค�ำย่อว่า “TPDI”
สถาบันคุรุพัฒนาได้เริ่มด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกิจกรรมรับรองหลักสูตร
เพือ่ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ในปีงบปะมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด
หลั ก สู ต รที่ อ อกแบบเพื่ อ การพั ฒ นาครู จะต้ อ งเป็ น การพั ฒ นาครู ที่ บู ร ณาการความรู ้ ร ะหว่ า ง
เนื้อหาสาระวิชา (Content Knowledge) กับหลักวิชาชีพครูหรือศาสตร์วิชาชีพครู (Pedagogical
Knowledge) ทีจ่ ะต้องมุง่ พัฒนาสมรรถนะให้มคี วามสามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัดการเรียนรู้
ตามสาระวิชาเฉพาะ ทีบ่ รู ณาการเนือ้ หาสาระกับหลักวิชาชีพครู (Pedagogical Content Knowledge
: PCK) และอาจมีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระ
เฉพาะทางอีกด้วย (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)

ภาพแสดงแนวคิดการออกแบบหลักสูตร ฯ
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คณะกรรมการคุรุสภา ได้ออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตร
เพือ่ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครัง้ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
โดยเปิดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสมัครเป็นหน่วยพัฒนาครู และเสนอหลักสูตร
เพือ่ ขอการรับรอง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานทีส่ มัครเป็นหน่วยพัฒนาครู จ�ำนวน
544 หน่วยงาน มีหลักสูตรที่เสนอขอการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา จ�ำนวน 3,219 หลักสูตร
และมีหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การรับรอง จ�ำนวน 1,837 หลักสูตร มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา
ในหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง จ�ำนวน 297,656 คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการด�ำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการด�ำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยยึดกรอบแนวคิดการออกแบบ
หลักสูตรเดิม ซึง่ มีหน่วยงานทีส่ มัครเป็นหน่วยพัฒนาครู จ�ำนวน 890 หน่วยงาน มีหลักสูตรทีเ่ สนอขอ
การรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา จ�ำนวน จาก 3,410 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
จ�ำนวน 2,834 หลักสูตร มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรทีผ่ า่ นการรับรอง
จ�ำนวน 53,906 คน
การด�ำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 สถาบันคุรุพัฒนามีการรับรอง
หลักสูตรเพือ่ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนแล้ว จ�ำนวน 4,671 หลักสูตร
และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองแล้ว จ�ำนวน
355,834 คน จาก 6,018 รุ่น

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
รวม

จำ�นวนครูที่เข้าอบรม (คน)
297,656
53,906
4,272
355,834

จำ�นวนรุ่นที่เปิดอบรม
4,795
1,005
218
6,018

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 63
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันคุรพุ ฒ
ั นาได้จดั ท�ำแผนการด�ำเนินงานของการก�ำกับติดตาม
และตรวจสอบการจัดหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนา
รับรอง โดยจะเป็นการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ก�ำกับ ติดตามการจัดอบรมตามสภาพจริงร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด
ของครูและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา
แนวทาง และรูปแบบการก�ำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาทีส่ ถาบันคุรพุ ฒ
ั นารับรอง เพือ่ ศึกษารูปแบบและแนวทาง ตลอดจนจัดท�ำแผนการ
ก�ำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีต่อไปอีกด้วย
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ท�ำเนียบผู้บริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

1

2

3
4
5
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1. ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
เลขาธิการคุรุสภา

2. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
รองเลขาธิการคุรุสภา

3. นายศุภชัย ไชยสิทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านกฎหมาย

4. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ

: ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
: ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ (รก.)

5. ดร.ราณี จีนสุทธิ์

: ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
: ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (รก.)

6. ดร.สุญาดา สุนทรศารทูล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ

7. นางสาววราภรณ์ สายน้อย
7

: ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน
: ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ (รก.)

6
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ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ
1. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ (รก.)

2. นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

3. นางสาวอรนุช หงวนไธสง

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตร

4. นางสาวสุดา ด้วงเทพ

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มรับรองความรู้และ
ความช�ำนาญ

2
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75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

4

1

3

กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

กลุ่มรับรองปริญญา
และประกาศนียบัตร

กลุ่มรับรองความรู้
และความช�ำนาญ

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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ส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
1. ดร.ราณี จีนสุทธิ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (รก.)

2. นางสาวภัททินี เชาว์เมธากุล

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1

3. นางสาวธีรนุช สายปัญญา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 2

4. นางสาวเยาวลักษณ์ เจียมตัว
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(รก.)

4

2
1
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75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

3

กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1

กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2

กลุ่มทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

63

ส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
1. ดร.สุญาดา สุนทรศารทูล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ

2. นายจิรวัฒน์ ประกอบใน
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ก�ำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. นางเพียงใจ ขาวเหลือง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฎหมาย

2
1
3
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75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กลุ่มก�ำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลุ่มกฎหมาย

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

65

ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
1. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

2. นางภัทราวรรณ ประกอบใน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาวิชาชีพ

3. นางสาวละเมียด สิทธิกูล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มยกย่อง
และผดุงเกียรติวิชาชีพ

4. นางมณฑา แสงชัน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

2

66

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

1

3

4

กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ

กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ

กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

67

ส�ำนักนโยบายและแผน
1. นางสาววราภรณ์ สายน้อย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน

2. ว่าที่ร้อยตรี ชานนท์ วรรณะ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มแผน และงบประมาณ

3. นายสนธยา จินดามุกข์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัย ติดตาม
และประเมินผล

4. นางสาวณิชา มั่นนุช
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

3

68

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2

1

4

กลุ่มแผน และงบประมาณ

กลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

69

ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ดร.ราณี จีนสุทธิ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

2. นายอนุสรณ์ พัดลม

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร

4. นายณรงค์ชัย อาจวิชัย

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิทยบริการ

4

70

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

1

3

2

กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มสื่อสารองค์กร

กลุ่มวิทยบริการ

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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ส�ำนักอ�ำนวยการ
1. นางสาววราภรณ์ สายน้อย

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ (รก.)

2. นางสาววราภรณ์ สายน้อย

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานกลาง (รก.)

3. นางนิรมล นาฏกระสูตร

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

4. นางสาวนันทิดา สุขพงษ์ไทย

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

5. นางสาวนิลวรรณ โรงแสง

ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ การพัสดุและอาคารสถานที่

6. นางภรณี สรสังวรณ์

ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ การประชุมและประสานงาน

5

72

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

6

1

2

4

3

กลุ่มบริหารงานกลาง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มการเงินและบัญชี

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

73

กลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่

กลุ่มการประชุมและประสานงาน

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

74

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สถาบันคุรุพัฒนา

ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
รองเลขาธิการคุรุสภา

กลุ่มพัฒนาระบบงาน

นายสนธยา จินดามุกข์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงาน (รก.)

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางนิรมล นาฏกระสูตร

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (รก.)

75 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

75

คณะผูจัดทำ
ที่ปรึกษา
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ
นายศุภชัย ไชยสิทธ�์

รองเลขาธ�การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงเลขาธ�การคุรุสภา
รองเลขาธ�การคุรุสภา
ผูเช�่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานกฎหมาย

อำนวยการผลิต
ดร.ราณี จ�นสุทธ�์
นางสาวว�ภา ลัคนาพรว�สิฐ
ดร.สุญาดา สุนทรศารทูล
นางสาววราภรณ สายนอย

กองบรรณาธิการ
นายจันทรยงยุทธ บุญทอง
นางสาวว�นีตา รังสิวรารักษ
นางสาววรวรรณ พรพิพัฒน
นายทรงชัย ช�่นลวน

นางจ�รภฎา ทองขาว
นางสาวธัญรัตน ศิร�เมฆา
นายวัชรพล เหมืองจา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300
Call Center : 0 2304 9899
www.ksp.or.th

คุรุสภามุงสรางมาตรฐานและจิตวิญญาณความเปนครู
สูคุณภาพการศึกษาไทย

