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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เนื่องในโอกาส 76 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 2 มีนาคม 2564
ผมขอแสดงความชืน่ ชม และส่งความปรารถนาดีมายังผูบ้ ริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ผูป้ ระกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา นับเป็นองค์กร
ท�ำหน้าทีห่ ลักในการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของประเทศ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาคุรสุ ภาร่วมกับเครือข่ายทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนมุง่ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และยกระดับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู ให้มมี าตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู
มีความรู้ความสามารถที่แท้จริง และเป็นหลักประกันให้กับสังคมไทย ในการประกันคุณภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน เพื่อให้คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ�ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย และผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับตัว
ครั้งใหญ่ ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการท�ำงานและการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามแนวทาง
การด�ำรงชีวติ แบบใหม่ “New Normal” เกิดการพัฒนานวัตกรรมและการน�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการท�ำงานและการจัดการเรียน
การสอนมากมาย มีวธิ จี ดั การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทหี่ ลากหลาย รวมทัง้ การสอนแบบออนไลน์เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกทีน่ ำ� มาใช้
เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชน และพัฒนาการศึกษาของชาติ
ในโอกาสอั น เป็ น มงคลนี้ ผมขออํ า นาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย ตลอดจนพระบารมี แ ห่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทกุ ท่าน ประสบแต่ความสุข
ความเจริญ เพื่อร่วมเป็นก�ำลังสําคัญในการพัฒนางานคุรุสภาและการศึกษาของชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนสืบไป

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา
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สารเลขาธิการคุรุสภา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
วันที่ 2 มีนาคม 2564 เนื่องในโอกาส 76 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ตลอดระยะเวลาปี 2563 ที่ผ่านมา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ด�ำเนินงาน
ตามบทบาทภารกิ จ ของคุ รุ ส ภาในฐานะสภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
โดยการพัฒนาระบบการท�ำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบออนไลน์
ส�ำหรับการให้บริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ตามนโยบายรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการ
ในรอบปี 2563 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับเครือข่ายได้พัฒนางานคุรุสภา ภายใต้นโยบาย “คุรุสภาพัฒนาสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพมีจติ วิญญาณความเป็นครู มีความรูค้ วามสามารถทีแ่ ท้จริง” โดยมีมาตรการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาล และมีมาตรการอ�ำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและสมาชิกคุรุสภาผู้รับบริการ
ตามแนวทางการด�ำรงชีวิตแบบใหม่ "New Normal" มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญดังนี้
การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
จะเริ่มด�ำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นกลไกในการคัดกรองบัณฑิตที่มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู และผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถอย่างแท้จริงเข้าสูว่ ชิ าชีพครู การเปิดช่องทางการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผ่านระบบ KSP e – Service เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจ�ำปี 2563 รูปแบบ
ออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการส�ำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนากระบวนการพิจารณา
การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยการแก้ไขและออกข้อบังคับให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปจั จุบนั การจัดท�ำวารสารคุรสุ ภาวิทยาจารย์ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ThaiJO เพือ่ เตรียมการน�ำวารสารเข้าฐานข้อมูล
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นต้น
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มุ่งมั่นพัฒนางานคุรุสภา ร่วมขับคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวง
ศึกษาธิการ “ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพื่อยกก�ำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ  จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและการศึกษาของชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

(ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์)
เลขาธิการคุรุสภา
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วส� ยั ทศั น (V

n)
sio

i

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

คานิยม
(Values)

เรียนรูในงาน
บริการดวยใจ
กาวไปอยาง
มีสวนรวม

พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
และกำกับ ดูแล การประกอบวิชาชีพ

1.

พันธกิจ
(Mission)

4.
04

พัฒนาวิชาชีพและสงเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมค
ี ณ
ุ ภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2.
3.

ประสาน สงเสริม การศึกษาและ
วิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่

1

เปาหมายที่ 1
การพัฒนามาตรฐานว�ชาช�พ
ที่บงช�้ระดับคุณภาพของสมรรถนะ
และจ�ตว�ญญาณความเปนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตรที่

2

เปาหมายที่ 1
พัฒนาระบบและกลไก ในการ
สงเสร�ม สนับสนุน เช�่อมโยง
การผลิต การคัดกรองและ
การพัฒนาครู

เปาหมายที่ 2

เปาหมายที่ 1

ยุทธศาสตรที่

3

เปาหมายที่ 2

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

เปาหมายที่ 2

เปาหมายที่ 1

ยุทธศาสตรที่

4

เปาหมายที่ 2

การเรงพัฒนาระบบบร�หารจัดการ
ที่มีประสิทธ�ภาพโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและ
มีธรรมาภิบาล

เปาหมายที่ 3
เปาหมายที่ 4
เปาหมายที่ 5

¼ÙŒàÃÕÂ¹ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡Ñº¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ
áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ¨ÔµÇÔÞÞÒ³
¢Í§¤ÇÒÁà»š¹¤ÃÙ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
¼ÙŒà¢ŒÒÊÙ‹ÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
à»š¹¼ÙŒÁÕ¨ÔµÇÔÞÞÒ³¢Í§¤ÇÒÁà»š¹¤ÃÙ
ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº
ÁÕÃÐººáÅÐ¡Åä¡ã¹¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ ¡ÒÃ¼ÅÔµ ¡ÒÃ¤Ñ´¡ÃÍ§
áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÁÕÍ§¤¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¾×èÍ¡ÒÃ
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ã¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å
¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÁÕáËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
ÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÍÂ‹Ò§¤ØÁŒ ¤‹Ò
µÃÇ¨ÊÍºä´Œ ÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¨Ò¡·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹
¾Öè§¾Òµ¹àÍ§ä´Œ ÁÕà·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁ
ã¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ´ŒÒ¹ºØ¤ÅÒ¡ÃäÁ‹à¡Ô¹ÃŒÍÂÅÐ 30 ¢Í§§º»ÃÐÁÒ³
·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔËÃ×Í¤Çº¤ØÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ´ŒÒ¹ºØ¤ÅÒ¡Ã
äÁ‹ãËŒÊÙ§¢Öé¹
ºØ¤ÅÒ¡ÃÁÕÊÁÃÃ¶¹ÐÃÍ§ÃÑºµ‹Í¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
ÁÕ¢ÇÑÞ¡ÓÅÑ§ã¨ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÁÕÊÁ´ØÅªÕÇÔµáÅÐ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹ (Work - Life Balance)
Í§¤¡ÃÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹ äÁ‹ÂÖ´µÔ´ÃÐººÃÒª¡ÒÃ
à»š¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÁÑÂãËÁ‹
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ค�ำน�ำ
76 ปี ของการสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
การปฏิรปู ครูและบุคคลากรทางการศึกษา มีวตั ถุประสงค์ตามมาตรา 7 และมีบทบาทหน้าทีต่ ามมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก�ำหนดให้ครุ สุ ภาในฐานะสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท�ำหน้าที่ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ความรู้ สมรรถนะ และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถเต็มศักยภาพ
และมีทกั ษะการเรียนรู้ ในทศวรรษที่ 21 ตามแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาล
ในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ตลอดระยะเวลาปี 2563 ที่ผ่านมา คุรุสภาร่วมกับเครือข่ายได้ด�ำเนินงานภายใต้นโยบาย
“คุรุสภาพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถทีแ่ ท้จริง” และท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ได้มีการพัฒนาระบบการท�ำงานและระบบการให้บริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่สมาชิก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้เกิด การด�ำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal)
ขึ้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของครู ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้สามารถพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพและเป็นก�ำลังของชาติในอนาคต
ในวาระครบรอบ 76 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา 2 มีนาคม 2564 ได้จดั ท�ำหนังสือเล่มนีข้ นึ้
เพื่อรวบรวมเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของคุรุสภาและส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อ�ำนาจ
หน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การด�ำเนินงาน และความก้าวหน้าของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานและเตรียมความพร้อมส�ำหรับการด�ำเนินงานในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่น
สู่เป้าหมายแห่งความส�ำเร็จที่ตั้งไว้

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
2 มีนาคม 2564
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สารบัญ
หนา

• สารรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

2

• สารเลขาธิการคุรุสภา

3

• คานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ

4

• การขับเคลื่อนยุทธศาสตร

5

• ประวัติความเปนมาของคุรุสภา

8

• บูรพาจารยผูสรางคุณูปการตอคุรุสภา

10

• ประวัติสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

12

• หนาที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

13

• ทำเนียบเลขาธิการคุรุสภา

14

• ทำเนียบรองเลขาธิการคุรุสภา

16

• โครงสรางการจัดแบงสวนงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

19

• ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา

20

• หลักการทำงานของเลขาธิการคุรุสภา

21

• ลำดับเหตุการณสำคัญของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

24

• ผลงานเดน ป 2563

27

• คณะผูบริหารและพนักงานเจาหนาที่

60
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ประวัติควำมเป็นมำ

ของ คุรุสภำ

การควบคุมและรักษามาตรฐานการประกอบ
วิ ช าชี พ ครู ข องไทย มี ม านานก่ อ นวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
หลายวิชาชีพในปัจจุบนั ในปี 2438 มีการอบรมครูเป็นครัง้ แรก
ซึ่งเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เสนาบดีคนแรก
เป็นคนจัดตั้งขึ้นที่ สี่กั๊กพระยาศรี ใกล้ห้างแอลยีริกันตี
ผู้อบรมครูคนแรก คือ พระยาธรรมศักดิ์มนตรี
ต่อมา ปี 2443 มีการจัดตั้งสภาส�าหรับอบรมและ
ประชุมครูขึ้นที่วัดใหม่วินัยช�านาญ แขวงบางกอกน้อย จังหวัด
ธนบุรี ใช้ชอื่ ว่า “สภาไทยาจารย์” เปิดท�าการสอนครูทกุ วันพระ
อันเป็นวันหยุดราชการ (หนังสือพิมพ์วทิ ยาจารย์เล่มแรก ซึง่ เป็น
หนังสือพิมพ์ของครูออกในเดือนพฤศจิกายน)
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ปี 2445 กรมศึ ก ษาธิ ก ารจั ด ตั้ ง “สามั ค ยาจารย์
สโมสรสถาน” เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ ป ระชุ ม อบรมและสอนครู ข้ึ น
ที่โรงเรียนทวีธาภิเษก โดยมีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
(ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เป็นสภานายกคนแรก
ซึง่ ต่อมาได้ยา้ ยไปตัง้ อยูใ่ นโรงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ
(โรงเรียนสวนกุหลาบ) ปี 2447 สามัคยาจารย์สโมสรสถาน
ยกฐานะเป็นสมาคม ใช้ชอื่ ว่า “สามัคยาจารย์สมาคม” กิจการของ
สามัคยาจารย์สมาคมได้สร้างความเจริญเพิ่มพูนความรู้และ
ความสามัคคีให้แก่ครูด้วยดีมาเป็นเวลา 40 ปีเศษ ต่อมาเมื่อมี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 จัดตั้ง
“คุรุสภา” ขึ้นเป็นสภาในกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่คุรุสภา
มีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายกว้างขวางครอบคลุมกิจการ
ของสามัคยาจารย์สมาคม จึงมีการรวมงานและทรัพย์สินของ
สามัคยาจารย์สมาคมมาเป็นของคุรุสภา และให้จัดตั้งสโมสร
สามัคยาจารย์สมาคมขึ้นใหม่เป็นแผนกหนึ่งของคุรุสภา

คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488
มีหลักการส�าคัญ 3 ประการ คือ เป็นสภาทีป่ รึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ เพือ่ ช่วยฐานะครูและเพือ่ ให้ครูปกครองครู ซึง่ คุรสุ ภา
ได้ ท� า หน้ า ที่ โ ดยสมบู ร ณ์ ต ลอดมา ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารตรา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพือ่ ปฏิรปู ระบบ
การศึกษาครั้งใหญ่ คุรุสภาได้ปรับบทบาทใหม่ โดยมีการตรา
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ขึ้นให้เป็นกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีเหตุผลส�าคัญเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง
คุรุสภาให้เป็นสภาวิชาชีพครูต่อไป พระราชบัญญัติสภาครู ฯ
มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2546 ก� า หนดให้ มี
องค์กรวิชาชีพ 2 องค์กร คือ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียกว่า “คุรสุ ภา” มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล อยูใ่ นก�ากับของกระทรวง
ศึกษาธิการ ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐาน
วิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอี ก องค์ ก รหนึ่ ง คื อ
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในก�ากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่ อ วั น ที่ 16 เมษายน 2558 ได้ มี ค� า สั่ ง หั ว หน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 เรือ่ ง การปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการคุรสุ ภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
บริ ห ารองค์ ก ารค้ า ของส� า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้
กรรมการคุรุสภา แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งอยู่ในวันก่อนวันที่ค�าสั่งนี้ใช้บังคับ
พ้ น จากต� า 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
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหน้าส�านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ เป็นกรรมการ และ
ให้เลขาธิการคุรุสภา เป็นเลขานุการ
นอกจากนี้ ให้เลขาธิการคุรุสภา ซึ่งอยู่ในวันก่อนวันที่
ค�าสัง่ นีใ้ ช้บงั คับหยุดการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปก่อนจนกว่าหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติจะมีค�าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งข้าราชการ
ในระดับเดียวกันขึน้ ไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�าแหน่งเลขาธิการคุรสุ ภา
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บูรพาจารย์ผู้สร้างคุณูปการต่อคุรุสภา
พ.ศ. 2

12

4

“ผูคิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้น 1 ชุด

พระยาศรีสุนทรโวหาร

และเปนสถานที่ชุมนุมของครู อาจารย และ

พ.ศ

เปนแหลงสงเสริมความรูทางวิชาการ

24

อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจนพิจารณ
พิศาลการันต เปนแบบเรียนภาษาไทยเลมแรก

54

ของไทย”

.

“ผูจัดตั้งสามัคยาจารยสมาคม

รวม 6 เลม คือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร

เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

หนังสือพิมพวิทยาจารย เริ่มตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2447 วิทยาจารยถือเปน

พ. ศ

วารสารสื่อสารความรูของสมาชิกครู

.

24

ทั่วประเทศสืบมาจนถึงทุกวันนี้

(หมอมราชวงศเปย มาลากุล)

59

เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

สถานที่จัดอบรมครูแหงแรกของไทย”

88

“ผูจัดตั้งคุรุสภาขึ้นเปนสภาครู

พ. ศ

.

24

“ผูจัดตั้งวิทยาทานสถาน ซึ่งเปน

นายทวี บุณยเกตุ

ในกระทรวงศึกษาธิการ ทานไดชี้แจงหัวใจ
ของการจัดตั้งคุรุสภา โดยใชถอยคำสั้น ๆ

พ.ศ

วา เพื่อใหครูปกครองครู”

24

.

พ.ศ. 2488 เสนอใหใชคณะกรรมการ
อำนวยการคุรส
ุ ภาพิจารณา และไดรบ
ั เลือก
ใหใชเปนตราคุรุสภาจนถึงปจจุบัน”

“ผูริเริ่มปรับปรุงงานคุรุสภาหลายดาน
จัดตั้งมูลนิธิชวยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ

พ. ศ

.

2

4
50

88

พระยาอนุมานราชธน

“ผูออกแบบรูปตราคุรุสภา ในป

และดวยใจที่รักอาชีพครู ประสงคที่จะเทิดทูนครู
ทานเปนผูริเริ่มใหมีการแตงประวัติครูจัดพิมพลง
ในหนังสือประวัติครูเปนเลมแรกตั้งแต ป พ.ศ. 2500
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน”
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นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา
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ประวัติส�ำนักงำน

เลขำธิกำรคุรุสภำ

จากการจัดตัง้ คุรสุ ภา ตามพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช
2488 ซึง่ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2488 และบริหารงานโดย
คณะกรรมการอ� า นวยการคุ รุ ส ภา นั้ น เมื่ อ คุ รุ ส ภาได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอ�านวยการคุรสุ ภาชุดแรก เพือ่ ท�าหน้าทีบ่ ริหารงานของ
คุรสุ ภาโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว สิง่ ทีจ่ ะต้องด�าเนินการต่อไป คือ
แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านตามมติของคณะกรรมการอ�านวยการคุรสุ ภา
ซึ่ ง ตามมาตรา 9 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค รู พุ ท ธศั ก ราช 2488
ก�าหนด “ให้คณะกรรมการอ�านวยการคุรสุ ภา แต่งตัง้ เลขาธิการคุรสุ ภา
และเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ตามสมควร” ดังนัน้ คณะกรรมการอ�านวยการคุรสุ ภา
จึงมีมติแต่งตัง้ ข้าราชการประจ�าของกระทรวงศึกษาธิการมารักษาการ
ในต�าแหน่งเลขาธิการคุรสุ ภา และหัวหน้าแผนกต่าง ๆ เพือ่ เป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั งิ าน โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ
อ�านวยการคุรุสภาได้ลงนามแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มาปฏิบตั งิ านของคุรสุ ภาชุดแรก จ�านวน 9 คน ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม
พ.ศ. 2488 ประกอบด้วย
1. พระยาจินดารักษ์ (อธิบดีกรมพลศึกษา) รักษาการ
ในต�าแหน่งเลขาธิการคุรสุ ภา
2. นายบุญช่วย สมพงษ์ (หัวหน้ากองศึกษาผูใ้ หญ่) รักษาการ
ในต�าแหน่งผูช้ ว่ ยเลขาธิการคุรสุ ภา
3. นายวิญญาต ปุตระเศรณี (หัวหน้ากองกลาง ส�านักงาน
ปลัดกระทรวง) รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าแผนกสารบรรณ
12
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4. นายบุรนิ ทร์ สิมพะสิก (หัวหน้ากองโรงเรียนประชาบาล)
รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าแผนกทะเบียน
5. หลวงคุรนุ ติ พิ ศิ าล (ข้าหลวงตรวจการศึกษา) รักษาการใน
ต�าแหน่งหัวหน้าแผนกรักษาผลประโยชน์ของครู
6. หลวงบริหารสิกขกิจ (ข้าหลวงตรวจการศึกษา) รักษาการ
ในต�าแหน่งหัวหน้าแผนกช่วยเหลืออุปการะครูและครอบครัว
7. นายบุญช่วย สมพงษ์ รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้า
แผนกส่งเสริมความรู้
8. ขุนทรงวรวิทย์ รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าแผนกการคลัง
ขณะเดียวกันประธานกรรมการอ�านวยการคุรุสภา ก็ได้มี
ค�าสัง่ แต่งตัง้ ให้ศกึ ษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอ�าเภอ เป็นเจ้าหน้าที่
คุรุสภาประจ�าจังหวัดและเจ้าหน้าที่คุรุสภาประจ�าอ�าเภอตามล�าดับ
โดยมีสา� นักงานอยูท่ แี่ ผนกศึกษาธิการจังหวัดและแผนกศึกษาธิการอ�าเภอ
การก�าหนดวันสถาปนาส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา นั้น
ก�าหนดขึน้ โดยยึดวันทีม่ คี า� สัง่ แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เริม่ ปฏิบตั งิ านของ
ส� า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา เมื่ อ วั น ที่ 2 มี น าคม พ.ศ. 2488
เป็นวันสถาปนาส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภา แม้วา่ คุรสุ ภาจะปรับเปลีย่ น
มาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ในปัจจุบัน
แม้วา่ ภารกิจหน้าทีข่ องส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภาจะมีการปรับเปลีย่ น
ไปจากเดิมแล้วก็ตาม ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ก็ยังคงยึดวันที่
2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และในวันที่ 2 มีนาคม 2564 นี้ เป็นวันครบรอบ
76 ปี การสถาปนาส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภา

หน้ำที่ของส�ำนักงำน

เลขำธิกำรคุรุสภำ

พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา 34 ก�าหนดให้ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่ ดังนี้
1. รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�าเนินงานของคุรุสภา ซึ่งมี
อ�านาจหน้าทีก่ า� หนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ก�ากับ ดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ
2. ประสานและด�าเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภา
มอบหมาย
3. จัดท�ารายงานประจ�าปีเกีย่ วกับการด�าเนินงานเสนอต่อ
คุรุสภา
การด�าเนินงานของส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ก�าหนดให้
เลขาธิการคุรสุ ภารับผิดชอบบริหารกิจการของส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
รวมทัง้ ด�าเนินการตามทีป่ ระธานกรรมการคุรสุ ภา คณะกรรมการคุรสุ ภา
มอบหมาย โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการคุรุสภา นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการของส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของคุรุสภา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�าหนด
นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการคุ รุ ส ภา และ
เป็นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าทีท่ กุ ต�าแหน่ง เว้นแต่ผตู้ รวจสอบ
ภายใน ให้ ขึ้ น ตรงต่ อ ประธานกรรมการคุ รุ ส ภา ตามระเบี ย บ
ที่คณะกรรมการคุรุสภาก�าหนด
2. ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต
3. ควบคุมดูแลทรัพย์สินของคุรุสภา
4. เสนอรายงานประจ� า ปี เ กี่ ย วกั บ ผลการด� า เนิ น งาน
ด้านต่าง ๆ ของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งรายงานการเงิน
และบัญชี ตลอดจนเสนอแผนด�าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ
ของปีต่อไป ต่อคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณา
5. เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง กิ จ การและ
การด�าเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรสุ ภา
ต่อคณะกรรมการคุรุสภา
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ท�ำเนียบเลขำธิกำรคุรุสภำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 - ปัจจุบัน
1

1

6

พระยำจินดำรักษ์ (รก.)

2 มีนาคม 2488 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2489

2 หลวงบริหำรสิกขกิจ

15 กุมภาพันธ์ 2489 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2498

2

7

3 นำยประเวศ จันทนยิ่งยง

16 กุมภาพันธ์ 2498 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2504

4 นำยนำค เทพหัสดิน ณ อยุธยำ
5 ตุลาคม 2504 ถึง 1 เมษายน 2510

3

5 นำยเยื้อ วิชัยดิษฐ

1 พฤษภาคม 2510 ถึง 31 ธันวาคม 2512

นำยจรัส มหำวัจน์ 6

4

8 มกราคม 2513 ถึง 7 มกราคม 2519

8

9

นำยจ�ำลอง เวศอุไร 7

8 มกราคม 2519 ถึง 1 สิงหาคม 2525

นำยจรูญ มิลินทร์ 8

5

16 สิงหาคม 2525 ถึง 24 เมษายน 2531

นำยส�ำเริง นิลประดิษฐ์ 9

1 พฤษภาคม 2531 ถึง 1 มีนาคม 2535

นำยโกวิท สุรัสวดี 10

1 มีนาคม 2535 ถึง 18 พฤศจิกายน 2537
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10

11

17

11 นำยปรีดำ บุญเพลิง

12 มกราคม 2538 ถึง 11 มกราคม 2542

12 นำยยุทธชัย อุตมำ

12 มกราคม 2542 ถึง 4 ตุลาคม 2545

12

18

13 ดร.จักรพรรดิ วะทำ

7 ตุลาคม 2545 ถึง 30 มิถุนายน 2551

14 นำงสำวรจนำ วงศ์ข้ำหลวง (รก.)

ผูอ้ า� นวยการส�านักอ�านวยการ 1 กรกฎาคม 2551 ถึง 16 ตุลาคม 2551

13

19

15 ดร.องค์กร อมรสิรินันท์

17 ตุลาคม 2551 ถึง 16 ตุลาคม 2555

16 นำงสำวรจนำ วงศ์ข้ำหลวง (รก.)

ผูอ้ า� นวยการส�านักอ�านวยการ 17 ตุลาคม 2555 ถึง 16 มิถนุ ายน 2556

20

14

ดร.อ�ำนำจ สุนทรธรรม 17

17 มิถุนายน 2556 ถึง 17 เมษายน 2558

15

นำยกมล ศิริบรรณ 18

21 เมษายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558

21

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ 19

1 ตุลาคม 2558 ถึง 21 กันยายน 2559

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ 20

16

22 กันยายน 2559 ถึง 5 กันยายน 2561

22

ดร.วัฒนำพร ระงับทุกข์ 21

6 กันยายน 2561 ถึง 2 กรกฎาคม 2563

ว่ำที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดำ 22

3 กรกฎาคม 2563 ถึง 1 กันยายน 2563

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ 23

2 กันยายน 2563 ถึงปัจจุบัน
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23

ท�ำเนียบรองเลขำธิกำรคุรุสภำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 - ปัจจุบัน
1

1 นำยวิญญำต ปุตระเศรณี

10 มกราคม 2501 ถึง 12 มกราคม 2507

6

2 นำยเยื้อ วิชัยดิษฐ

3 กุมภาพันธ์ 2507 ถึง 1 พฤษภาคม 2510

2

3 นำยจรัส มหำวัจน์

1 กรกฎาคม 2511 ถึง 8 มกราคม 2513

7

4 นำยกมล ประสิทธิสำ

25 มิถุนายน 2514 ถึง 24 มิถุนายน 2518

5 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์

3

2 ตุลาคม 2518 ถึง 2 ตุลาคม 2522
8

4

นำยทินกร ปรีชพันธุ์ 6

15 พฤศจิกายน 2522 ถึง 15 พฤศจิกายน 2526

9.1

นำยประยูร ธีระพงษ์ 7

16 พฤศจิกายน 2525 ถึง 14 พฤศจิกายน 2529

นำยถนอม ทัฬหพงศ์ 8

5

9 สิงหาคม 2527 ถึง 23 ธันวาคม 2531

ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น 9.1

16 ตุลาคม 2529 ถึง 16 ตุลาคม 2533

นำยโกวิท สุรัสวดี 9.2

1 มีนาคม 2532 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2535
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9.2

10.1

10.1 นำยสมพงษ์ พละสูรย์

20 พฤศจิกายน 2533 ถึง 11 มกราคม 2542

10.2 นำยสมชำย วงศ์เวช

7 กรกฎาคม 2535 ถึง 11 มกราคม 2542

10.2

12.2

11.1 ดร.จักรพรรดิ วะทำ

12 มกราคม 2542 ถึง 11 มกราคม 2546

11.2 นำยสมศักดิ์ ฮดโท

12 มกราคม 2542 ถึง 11 มกราคม 2546

11.1

13.1

12.1 นำยบ�ำเรอ ภำนุวงศ์

12 มกราคม 2546 ถึง 30 มิถุนายน 2547

13.2
11.2

นำยรังสันต์ ศรีพุทธิรัตน์ 12.2

12 มกราคม 2546 ถึง 30 มิถุนายน 2547
12.1

14.1

ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ 13.1

22 พฤศจิกายน 2547 ถึง 30 มิถุนายน 2551

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ 13.2

22 พฤศจิกายน 2547 ถึง 30 มิถุนายน 2551

14.2

นำยณรงค์ฤทธิ์ มะลิวัลย์ 14.1

19 ธันวาคม 2551 ถึง 16 ตุลาคม 2555

นำยศรำยุทธ เจริญผล 14.2

19 ธันวาคม 2551 ถึง 16 ตุลาคม 2555
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14.3

14.3 นำยสุรินทร์ อินทรักษำ

19 ธันวาคม 2551 ถึง 16 ตุลาคม 2555

15.1 นำยสนอง ทำหอม

1 ตุลาคม 2556 ถึง 23 ธันวาคม 2556

15.1

15.2 ดร.ส�ำเริง กุจิรพันธ์

1 ตุลาคม 2556 ถึง 20 สิงหาคม 2558

15.3 นำยสุรินทร์ อินทรักษำ

1 ตุลาคม 2556 ถึง 16 มิถุนายน 2558

15.2

15.5

15.4 ดร.ก๊ก ดอนส�ำรำญ

1 ตุลาคม 2556 ถึง 1 สิงหาคม 2558
16

15.3

ดร.สมพงษ์ ปำนเกล้ำ 15.5

1 ตุลาคม 2556 ถึง 1 สิงหาคม 2558
15.4

17

ดร.ส�ำเริง กุจิรพันธ์ 16

21 สิงหาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ 17

13 มีนาคม 2560 ถึง 1 มิถุนายน 2562

ดร.บูรพำทิศ พลอยสุวรรณ์ 18

27 มกราคม 2560 ถึง 26 มกราคม 2564
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18

ประกาศเจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นองค์กรวิชาชีพทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
และให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ โดยด�ำเนินการภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “คุรสุ ภาโปร่งใส
ร่วมใส่ใจต่อต้านทุจริต” เพื่อสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นศรัทธาจากครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นองค์กร
วิชาชีพที่ใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น
ในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุดของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา จึงขอประกาศเจตจ�ำนงในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ เป็นต้นแบบในการท�ำงานโดยยึดผลประโยชน์สว่ นรวมเป็นหลัก ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตจ�ำนงในการบริหารงาน จึงขอให้
คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทุกคน ถือปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอน กระบวนการท�ำงาน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม
2. ด้านการให้บริการ ให้บริการโดยเสมอภาค เป็นธรรม เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและถูกต้อง ด้วยความ
มีน�้ำใจ มีเมตตาต่อผู้รับบริการ
3. ด้านการป้องกันการทุจริต ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช้ตำ� แหน่งหน้าทีเ่ อือ้ ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ไม่กระท�ำการใด ๆ ทีจ่ ะน�ำมาซึง่ ผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. ด้านวัฒนธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในองค์กร สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ที่จะไม่ทน
กับการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทุกคน
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
5. ด้านความสามัคคี ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม ยอมรับซึ่งกันและกัน สร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรและร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กร
ให้ประสบความส�ำเร็จ
ที่มา : ประกาศเจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประกาศใช้ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
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หลักการท�ำงาน

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เลขาธิการคุรุสภา

หลักในการท�ำงานจะเน้นในเรื่องการพัฒนาแบบเป็นองค์รวมและมีความยั่งยืน ด้วยการใช้
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ที่พร้อมจะปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและ
คล่องตัวและทรัพยากรบุคคลมีศกั ยภาพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซึง่ จะน�ำองค์กรทีม่ งุ่ มัน่ สร้างสรรค์
ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพมีจติ วิญญาณความเป็นครูและมีความรูค้ วามสามารถทีแ่ ท้จริงอันเป็นวัตถุประสงค์
ส�ำคัญของการมีสภาวิชาชีพครู ประกอบด้วย
1. กระบวนทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่เป็นแบบ Growth Mindset คือ มีกรอบ
ความคิดทีเ่ ชือ่ ว่าคนเราสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้ดขี นึ้ ได้ กระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรูจ้ ากปัญหา
มุมานะที่จะแก้ปัญหาอุปสรรค มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ
2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสูล่ งู่ านให้เกิดประสิทธิผล โดยการมีเข็มมุง่ คุรสุ ภา ONE (One
Network for Everyone) เพิม่ สีสนั ให้อาคารสถานที่ ออกแบบองค์กรให้ดมี คี วามทันสมัยและเหมาะสม
ระดมทรัพยากรและจัดการอัตราก�ำลังให้เหมาะเจาะต่อภารกิจ
3. พัฒนาศักยภาพบุคคลรองรับการจัดการความรูส้ กู่ ารพัฒนาคุณภาพงาน โดยบุคลากร
คุรสุ ภาทีค่ าดหวังคือ “จ�ำกัดจ�ำนวน ล้วนไฮเทค เช็คมากขึน้ ยืนในแผน แน่นประสาน งานมีคณ
ุ ภาพ”
ซึ่งจะต้องจัดการความรู้ในองค์กรและสานพลังสุดยอด ICT ให้รองรับการปรับเปลี่ยนการท�ำงาน
แบบดิจิทัล
4. จัดการผ่านยุทธศาสตร์คุรุสภาองค์การมหาชนให้เกิดผล ซึ่งต้องมียุทธศาสตร์หลัก
ในการสร้างงานยุทธศาสตร์การสร้างครูที่มีคุณค่า และยุทธศาสตร์เฉพาะตามห้วงเวลาเพื่อแก้ปัญหา
ตามนโยบายของรัฐบาล
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เขาถึงครูและบุคลากรทาง
การศึกษาอยางทั่วถึง

หลักการทำงาน
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เลขาธิการคุรุสภา

ตรึงดวยวิธีการ
ประชาสัมพันธที่หลากหลาย
รวมพลังภาคีเครือขาย
ในพื้นที่ใหเพียงพอ

ยุทธศาสตรหลัก
การสรางงาน

สานตอระบบบริหาร
เพื่อวันพรุง
4.จัดการผานยุทธศาสตร
คุรุสภาองคการมหาชน
ใหเกิดผล

มุงสูคุรุสภาใหม
ที่ครองใจผูรับบริการ
ผูประกอบวิชาชีพ
มีจิตวิญญาณความเปนครู
มีความรู ความสามารถที่แทจริง

ยุทธศาสตร
การสรางครูที่มีคุณคา

ยุทธศาสตรเฉพาะตามหวงเวลา
เพื่อแกปญหาตามนโยบายจากรัฐบาล

คนคุรุสภาที่คาดหวัง

สานพลังสุดยอกไอซีที
มี KM
เปนฐานการพัฒนาคนและงาน
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3. พัฒนาศักยภาพ
บุคคลรองรับการจัดการความรู
สูการพัฒนาคุณภาพงาน

ไมใชนายแตเปนผูนำ
ทำสิ่งที่ดีแลวใหดียิ่งขึ้น
ยืนหยัดหลักความพอเพียง
เพื่อความยั่งยืน

1. กระบวนทัศนและความมุงมั่น
ของผูบริหาร

หากฝาฝนเพราะไมทำจะเตือน
หากทำไมเปนจะสอน
หากไมมีจรรยาบรรณ
จนพูดกันไมรูเรื่องเอาออก

ย้ำบอกเจตจำนง ยังคงแสวงจุดรวม
สงวนจุดตาง
วางระบบลบชองวาง
สรางงานเปนตำนานของแตละคน
เสริมพลังอำนาจบุคคล
ดั้นดนคนหา พัฒนา
จากความคิดสรางสรรค
ภายใต Suggestion System

เติมเต็มโดยการประชุมเปนเนืองนิตย
พรอมเพรียงกันมาประชุม
ใหเกียรติเคารพซึ่งกันและกันยึดมั่นในกติกา

2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สูงานใหเกิดประสิทธิผล

เข็มมุง คุรุสภา
ONE “One Network for Everyone”
เพิ่มสีสัน ใหอาคารสถานที่
ออกแบบองคกรใหดีมีความทันสมัย
และเหมาะสม
ระดมทรัพยากร
และจัดอัตรากำลังใหเหมาะเจาะ
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ลำ�ดับเหตุก�รณ์สำ�คัญ
ของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคุรุสภ�

ปี พ.ศ. 2563

งาน 75 ปี ส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น
ประธานในพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา
2 มีนาคม 2563

พิธมี อบหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการ
จิ ต อาสา “เราท� า ความดี ด้ ว ยหั ว ใจ” รุ ่ น 2
ของผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา มีผู้แทนจากศูนย์อ�านวยการ
ใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ซักซ้อม และแนะน�า
การแต่งกาย การปฏิบัติตน และเข้าร่วมกิจกรรม
ของจิตอาสา มี ดร.ราณี จีนสุทธิ์ ผู้อ�านวยการ
ส� า นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุม
คุรุสภา ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

ขอยกเลิ ก ให้ บ ริ ก ารการออก
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
กรณีเร่งด่วน ตั้งแต่วันจันทร์ที่
16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยผู ้ ที่ ต ้ อ งการขอใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิ ช าชี พ ผ่ า นทางระบบ Ksp
e-Service แทน ด้วยสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)
16 มีนาคม 2563

2563

3 มีนาคม 2563

2 มีนาคม 2563
เปิดตัวคูม่ อื มาตรฐานการใช้งานอัตลักษณ์
คุรุสภา เพื่อให้การสื่อสารภาพลักษณ์
ของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทั้ ง ส่ ว นกลางและ
ส่วนภูมิภาค อันจะเป็นการรักษาไว้ซึ่ง
ภาพลักษณ์ ทีด่ ขี องส�านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
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13 มีนาคม 2563
คุรุสภายกเลิกการให้บริการยื่นค�าขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ เคาน์เตอร์บริการ
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็น
การยกระดับการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านสุขภาพของผูร้ บั บริการ
ตลอดจนลดความเสี่ยงการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่

ประกาศเจตจ�านง “การบริหารงานส�านักงาน
เลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา” และประกาศส� า นั ก งาน
เลขาธิการคุรสุ ภา เรือ่ งมาตรการปรับปรุง พัฒนา
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสในการ
ด� า เนิ น งานของส� า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เพื่อสื่อสารและ
ให้ ค� า มั่ น กั บ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส� า นั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภาที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องสมุด
คุรุสภา ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
27 มีนาคม 2563

20 มีนาคม 2563
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ส�าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิ ช าชี พ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ
การอนุมตั ใิ บอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สามารถคั ด ส� า เนาใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ โดยเปิดให้
ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษา พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของคุรสุ ภา
(ระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School)
ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการคุรุสภาลงนามถวายพระพร
ชั ย มงคลในการจั ด งานวั น ฉั ต รมงคลของกระทรวง
ศึกษาธิการ มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น ประธาน ณ สนามหญ้ า
หน้ากระทรวงศึกษาธิการ
4 พฤษภาคม 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 109 ง
ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง
รายละเอียดของมาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์
วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารทดสอบและประเมิ น สมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563
12 พฤษภาคม 2563

30 เมษายน 2563
เปิดตัววารสารคุรุสภาวิทยาจารย์ JOURNAL OF TEACHER PROFESSIONAL
DEVELOPMENT ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 ฉบับปฐมฤกษ์
ผ่านระบบ ThaiJO เพือ่ น�าวารสารวิทยาจารย์เข้าฐานข้อมูลศูนย์ดชั นีอา้ งอิงวารสารไทย
(TCI) โดยรับตีพมิ พ์บทความวิจยั และบทความวิชาการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา
และการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
ด้ า นสั ง คมศาสตร์ ด้ า นครุ ศ าสตร์ ด้ า นศึ ก ษาศาสตร์ และด้ า นอั ก ษรศาสตร์
ก�าหนดผลิต ปีละ ๓ ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ฉบับที่ ๒
พฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่ง
การเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ ยกระดั บ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู ่ คุ ณ ภาพผู ้ เรี ย น
ภายใต้การส่งเสริม พัฒนา และยกย่อง
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมมือกับ
บริษทั เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและ
ผลิต จ�ากัด ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึ ก ษาขององค์ ก ารรั ฐ มนตรี ศึ ก ษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท
วิสดอมไวด์ จ�ากัด และบริษทั เอดู พาร์ค
จ�ากัด ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3
อาคาร 2 ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
21 พฤษภาคม 2563

ผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการคุรุสภามอบถุงหุ้มรองเท้าให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ ในโครงการจิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสืบสาน
พระราชปณิธาน และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์
การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID - 19) ณ สถาบั น
บ�าราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข
25 มิถุนายน 2563

25 สิงหาคม 2563

มี ค� า สั่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แต่ ง ตั้ ง
ว่ า ที่ ร ้ อ ยตรี ธนุ วงษ์ จิ น ดา ผู ้ ต รวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติ
หน้าที่เลขาธิการคุรุสภา
3 กรกฎาคม 2563

28 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมคาราวานจิตอาสา “เสมาร่วมใจ เทิดไท้
องค์ ร าชั น ” ของส� า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา มีวา่ ทีร่ อ้ ยตรี
ดร.ธนุ วงษ์จินดา เป็นประธาน โดยจัดกิจกรรม
แจกอาหาร และเครื่องดื่มให้เด็ก ประชาชน และ
ผู้เร่รอน ณ ชุมชนบ้านปูน ริมสะพานพระราม 8
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
3 มิถุนายน 2563
ผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นประธาน ณ สนามหญ้า
หน้ากระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ส�านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) และกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวเปิดตัว
การสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครัง้ ที่ 4 รางวัลพระราชทาน
ระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต
11 ประเทศ ณ หอสมุดคุรุสภา ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

7 สิงหาคม 2563
จั ด กิ จ ก ร ร ม ค า ร า ว า น จิ ต อ า ส า
“เสมาร่ ว มใจ เทิ ด ไท้ อ งค์ ร าชั น ”
ของส� า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา มีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ
วงษ์จนิ ดา เป็นประธาน โดยจัดกิจกรรม
มอบสิง่ ของแก่ประชาชนชุมชนบ้านปูน
ริมสะพานพระราม 8 แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มี ค� า สั่ ง คณะกรรมการคุ รุ ส ภา
แต่ ง ตั้ ง ดร.ดิ ศ กุ ล เกษมสวั ส ดิ์
ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
2 กันยายน 2563

29 สิงหาคม 2563
จัดกิจกรรมคาราวานจิตอาสา “เสมาร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชัน” ของส�านักงานเลขาธิการ
คุ รุ ส ภา ในงานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา มีวา่ ทีร่ อ้ ยตรี ดร.ธนุ วงษ์จนิ ดา
เป็นประธาน โดยจัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์ ทาสี
สนามเด็ ก เล่ น ชุ ม ชนบ้ า นปู น ริ ม สะพาน
พระราม 8 แขวงบางยี่ ขั น เขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร

การประชุ ม ทางวิ ช าการออนไลน์ ข อง
คุรุสภา ประจ�าปี 2563 (KSP Webinar
2020) เรือ่ ง New Learning in Disruptive
Era : การเรี ย นรู ้ ใ หม่ ใ นยุ ค พลิ ก ผั น
ผ่านทาง KSP Webinar 2020 ด้วยโปรแกรม
ZOOM โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ มีดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เป็นประธาน ณ หอสมุดคุรุสภา อาคาร
หอประชุมคุรุสภา ส�านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
19 – 20 กันยายน 2563

17 กันยายน 2563
การประชุมปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การเสริมสร้าง
สมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และการถ่ายทอดสดผ่านทาง TBL
SuanDusit ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และ Fanpage Facebook คุ รุ ส ภา
ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคาร
หอประชุมคุรุสภา ส�านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

มี ค� า สั่ ง ส� า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
แต่ ง ตั้ ง นายรณชิ ต บุ ต รภั ก ดี ธ รรม
ในต�าแหน่งผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษเฉพาะด้าน
ของส� า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
ด้านกฎหมาย
14 ตุลาคม 2563

มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดการประชุมวิชาการ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 จาก 11 ประเทศ
อาเซี ย นและติ ม อร์ – เลสเต ด้ ว ยระบบออนไลน์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ฯ เสด็จเป็นประธาน ณ โรงแรม
สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร
22 – 23 ตุลาคม 2563

มี ค� า สั่ ง ส� า นั ก งานเลขาธิ ก าร
คุ รุ ส ภา แต่ ง ตั้ ง ดร.สุ ท ธศรี
วงษ์สมาน ในต�าแหน่งทีป่ รึกษา
ของส� า นั ก งานเลขาธิ ก าร
คุรุสภา ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

งาน 75 ปี : จดหมายเหตุ “ทวี บุณยเกตุ”
กับครูไทย จัดโดยส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ส�านักงานคณะกรรมการ สกสค. และมูลนิธิทวี
บุณยเกตุ มีนายวราวิช ก�าภู ณ อยุธยา ทีป่ รึกษา
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ณ ห้ อ งประชุ ม บุ ญ ยเกตุ หอประชุ ม คุ รุ ส ภา
ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

ประกาศส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง มาตรการอ�านวยความสะดวก
แก่ ป ระชาชนและผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยคุรุสภาได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นการให้บริการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7 มกราคม 2564

3 พฤศจิกายน 2563
มีค�าสั่งคณะกรรมการคุรุสภา แต่งตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จ�านวน 3 ราย ได้แก่
รองศาสตราจารย์ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ของภาครัฐ ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ชนิตา รักษ์พลเมือง กรรมการ
จากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาของเอกชน และนายวิทยา
ประวะโข กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต�าแหน่งผู้บริหารการศึกษา

14 ตุลาคม 2563

คุรสุ ภาเปิดตัวแอพลิเคชัน “Khuru On Mobile”
by Khurusapha แอปพลิเคชันส�าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูล
ส� า คั ญ ของคุ รุ ส ภา เพื่ อ อ� า นวยความสะดวก
ให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาทัว่ ประเทศ โดยจะเริม่ เปิดให้บริการ
ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ในโอกาสครบรอบ 76 ปี
ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
16 มกราคม 2564

มีค�าสั่งส�านักงานเลขาธิการคุรุสภาแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภาให้ดา� รงต�าแหน่งทีส่ งู ขึน้ ในกลุม่ ผูบ้ ริหาร
โดยแต่งตัง้ นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง ผูอ้ า� นวยการส�านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
8 กุมภาพันธ์ 2564

ส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภาได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดการ
ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้
และประสบการณ์วชิ าชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครัง้ ที่ 1
ซึ่งเป็นการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครั้งแรก
โดยก� า หนดจั ด สอบวั น ที่ 20 - 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564
และประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2564
20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

2564

15 ธันวาคม 2563

25 กันยายน 2563
การเสวนาทางวิชาการออนไลน์ เรือ่ ง “คุรสุ ภาพา Talk:
ครูยคุ ใหม่ เรียนรูใ้ ช้ ไอทีใกล้ตวั ” มี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เลขาธิการคุรสุ ภา ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล มหาวิทยาลัย
สวนดุ สิ ต ผศ.ดร.บุ ญ ญลั ก ษณ์ ต� า นานจิ ต ร
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาวิทยาลัยสวนดุสติ ร่วมเสวนา
และมี ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตผู้ด�าเนินรายการ ณ หอสมุดคุรุสภา ชั้น 2
หอประชุมคุรุสภา ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

17 ตุลาคม 2563
การถวายผ้ า กฐิ น พระราชทาน
ประจ� า ปี 2563 ของส� า นั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา ณ วัดนครสวรรค์
พระอารามหลวง ต�าบลปากน�้าโพ
อ� า เภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด
นครสวรรค์
16 ตุลาคม 2563
โครงการจิ ต อาสา เราท� า ความดี ด ้ ว ยหั ว ใจ “คุ รุ ส ภาร่ ว มใจ
สานสายใยสูส่ งั คม ครัง้ ที่ 4” ประจ�าปี 2564 มี ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เลขาธิการคุรสุ ภา พร้อมผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีส่ า� นักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภามอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และสือ่ การเรียนการสอน
ณ โรงเรียนวิชาวดี ต�าบลปากน�า้ โพ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

11 พฤศจิกายน 2563
ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ก�าหนดรูปแบบการออกหนังสือ
อนุญาตให้บคุ คลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มใี บอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เป็นรูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษา
อังกฤษ) ซึง่ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ “KSP School”
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรั ฐ บาล
โดยสถานศึกษาทีย่ นื่ ค�าขอสามารถด�าเนินการทุกขัน้ ตอนผ่านระบบ
“KSP School” ตั้งแต่การยื่นค�าขอ การตรวจสอบสถานะค�าขอ
รวมทั้งสามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
ไม่ต้องรอการจัดพิมพ์และจัดส่งจากคุรุสภา

16 ธันวาคม 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ
จัดท�าเครือ่ งมือเพือ่ การสือ่ สาร และประชาสัมพันธ์
ให้กบั ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านรูปแบบ
Mobile Application ระหว่ า งส� า นั ก งาน
เลขาธิการคุรสุ ภา ร่วมมือกับบริษทั วี บิลด์ แอนด์
โอเปอร์เรต จ�ากัด ณ ห้องประชุมไทยาจารย์
ชั้ น 3 อาคาร 2 ส� า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา
และนายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการ
บริ ษั ท วี บิ ล ด์ แอนด์ โอเปอร์ เ รต จ� า กั ด
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

16 มกราคม 2564
งานวั น ครู อ อนไลน์ ครั้ ง ที่ 65 พ.ศ. 2564
ณ ห้ อ งประชุ ม บุ ณ ยเกตุ หอประชุ ม คุ รุ ส ภา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยค� า นึ ง ถึ ง
ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานวันครู
ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทัน
ดิจิทัล” มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู
และความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งครู กั บ ประชาชน
โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้มอบค�าขวัญวันครู พ.ศ. 2564 คือ “ครูวิถีใหม่
ใส่ ใจดิ จิ ทั ล สร้ า งสรรค์ คุ ณ ธรรมประจ� า ชาติ ”
และมอบสารเนื่องในโอกาสวันครู

21 มกราคม 2564
ผูบ้ ริหารของส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภาถวายแจกันดอกไม้
และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่ อ แสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ขอให้ พ ระองค์
ทรงมีพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงหายจากอาการประชวร
เร็ววัน

ผลงานเด่น

ปี 2563

งานมาตรฐานวิชาชีพ

"ยกระดับสมรถถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
สู่คุณภาพการศึกษาของไทย"

งานเด่นในรอบปี 2563
ในรอบปี พ.ศ. 2563 ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ ได้ดำ� เนินงานตามภารกิจส�ำคัญและเป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของคุรุสภา เพื่อการยกระดับคุณภาพการผลิตและคัดกรองผู้ต้องการเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้าสู่วิชาชีพ
ตามแนวทางการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา ตามมาตรา 258 จ. (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2560 โดยด� ำ เนิ น งานผ่ า นกระบวนการต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ การรั บ รองปริ ญ ญา และ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ การรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
การรับรองคุณวุฒิการศึกษา การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพือ่ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รวมถึง การก�ำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพครู ส�ำหรับด�ำเนินการประเมินระดับคุณภาพของผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อการ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นการด�ำเนินงานเพื่อให้

ผู้ส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภารับรอง เป็นผู้มีความรู้และ
มีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนด โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา
รับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา จากมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานหลักสูตร  
มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ซึ่งในรอบปี 2563 มีจ�ำนวน
สถาบันและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากคุรุสภา
รวม 117 หลักสูตร ดังนี้
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76 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ปริญญาตรีทางการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี)
จ�ำนวน 6 สถาบัน
รวม 32 หลักสูตร

ปริญญาเอก
ทางการบริหารการศึกษา
จ�ำนวน 16 สถาบัน
รวม 17 หลักสูตร

ปริญญาโท
ทางการบริหารการศึกษา
จ�ำนวน 16 สถาบัน
รวม 29 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
จ�ำนวน 20 สถาบัน
รวม 20 หลักสูตร
ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)
จ�ำนวน 16 สถาบัน
รวม 19 หลักสูตร

ส�ำหรับหลักสูตรผลิตครูในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ของสถาบันผลิตครูทไี่ ด้ปรับเปลีย่ น
หลั ก สู ต รตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 คุรุสภา
ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาดังกล่าวตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2563 ส�ำหรับด�ำเนินการรับรองปริญญาในหลักสูตรดังกล่าว
และได้เตรียมปรับเปลีย่ นรูปแบบและกระบวนการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
โดยน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาประยุกต์ใช้ในขัน้ ตอนการเสนอขอรับรองปริญญา ฯ ของสถาบันอุดมศึกษา
และกระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�ำเนินการรับรองปริญญา ฯ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ลดการใช้ทรัพยากร และมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
เป็นการเปิดโอกาส
ให้บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง และเป็นความต้องการของหน่วยงาน
ผูใ้ ช้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ สามารถด�ำเนินการขอรับรองคุณวุฒกิ ารศึกษาเพือ่ การประกอบวิชาชีพได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาก�ำหนด ซึ่งในรอบปี พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานทางการศึกษาเสนอ
ขอรับรองคุณวุฒกิ ารศึกษาของบุคลากรในสังกัด เพือ่ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ดังนี้
2. การรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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กลุ่มวิชาชีพทางการศึกษา

ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
รวม

จ�ำนวนที่เสนอขอรับรอง (คน)

ผลการพิจารณา
รับรอง (คน)
ไม่รับรอง (คน)

13
8
6
4

9
8
5
4

4
1
-

31

26

5

3. การทดสอบและประเมิ น สมรรถนะทางวิ ช าชี พ ครู ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ เพื่ อ การออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นกระบวนการคัดกรองผู้เข้าสู่วิชาชีพครูระบบใหม่ที่เริ่มบังคับใช้กับ

ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาทีค่ รุ สุ ภารับรอง และเข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป รวมถึงผู้มีคุณวุฒิปริญญาสาขาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษา เพื่อการ
ประกอบวิชาชีพครู จะต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ ฯ
ตามประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
พ.ศ. 2563 โดยมีองค์ประกอบการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 2 ส่วน ได้แก่
1) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และ
2) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ผู้ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูจะต้องเป็นผูผ้ า่ นเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูทงั้ 2 ส่วน
จึงจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไปได้
การทดสอบและประเมิ น สมรรถนะทางวิ ช าชี พ ครู ด้ า นความรู ้ แ ละประสบการณ์
วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู จะเริม่ ด�ำเนินการครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2564 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์
2564 และวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้เข้ารับการทดสอบ ฯ ได้แก่ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) ที่คุรุสภารับรอง
ปีการศึกษา 2562 รวมจ�ำนวน 7,263 คนทัว่ ประเทศ และก�ำหนดจัดการทดสอบ ฯ ครัง้ ต่อไป ภายในเดือน
ตุลาคม 2564 ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินการทดสอบตามก�ำหนดการดังกล่าวนั้น
ในปี พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา และ
คณะอนุกรรมการอ�ำนวยการทดสอบเพือ่ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้กำ� หนดวิชาทีจ่ ดั สอบ
รวมจ�ำนวน 34 วิชา และพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท�ำผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint)
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ในวิชาต่าง ๆ และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยมีสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานการทดสอบ
เป็นผู้ด�ำเนินการสร้างข้อสอบและจัดการทดสอบ ฯ ตามขอบเขตงานที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอ�ำนวยการทดสอบ ฯ ก�ำหนด อีกทัง้ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ได้ดำ� เนินการพัฒนาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพือ่ รองรับการด�ำเนินการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครูในรูปแบบ E-testing ส�ำหรับด�ำเนินการในอนาคตอีกทางหนึ่ง
เป็นการด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ซึง่ ก�ำหนดให้มขี อ้ บังคับ
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน และก�ำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพ เพือ่ การประเมินระดับคุณภาพของผูร้ บั ใบอนุญาตอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ด�ำรงไว้ซงึ่ ความรู้
ความสามารถ และความช�ำนาญการ ตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภาก�ำหนด ซึ่งส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดท�ำและน�ำเสนอ ร่าง
การก�ำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ต่อคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ก่อนด�ำเนินการจัดท�ำหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเครือ่ งมือประเมินตามระดับคุณภาพดังกล่าวต่อไป ทัง้ นี้ การประเมินระดับคุณภาพดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพือ่ พัฒนาสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู และพัฒนาวิชาชีพครู
2) เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ 3) เพื่อเชื่อมโยงการใช้ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ กับการประเมินวิทยฐานะ สายงานสอน
4. การก�ำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครู

งานในอนาคต
1. โครงการพัฒนาข้อก�ำหนดแนวทางการผลิตครูแบบอิงฐานสมรรถนะ
2. โครงการระบบการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู (ระยะที่ 2)
3. โครงการก� ำ หนดกรอบสมรรถนะตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ก ารศึ ก ษาปฐมวั ย และ
ครูการศึกษาพิเศษ
4. โครงการพัฒนาระบบการประเมินระดับคุณภาพของผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เป้าหมายการท�ำงานในปี 2564
ก�ำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครู สูก่ ารประเมิน เพือ่ การพัฒนา
วิชาชีพ และสร้างความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพมาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพ ด้วยระบบการทดสอบและ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

“ก้าวล้ำ�นำ�สมัย พัฒนาไกล
สู่สังคมไทยยุคดิจิทัล”

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด�ำเนินงาน
ตามภารกิจของคุรุสภาในด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมอบหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอแผนงานและ
แนวทางในการจัดระบบงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การออกและต่ออายุใบอนุญาต
และด�ำเนินการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในกรณีอนื่ ๆ การจัดท�ำและดูแลรักษาทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและทะเบียนสมาชิกคุรุสภา จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและตรวจสอบรับรองข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาจากคุรุสภา
งานเด่นในรอบปี 2563
ในปี 2563 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีมาตรการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยคุรสุ ภาได้ปรับเปลีย่ นกระบวนการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เป็นการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันท�ำงานของบุคลากรในสังกัด
และในก�ำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจ�ำกัดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาจึงได้ออกประกาศฯ เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
ประการแรก การให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) สามารถยื่นค�ำขอออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th
โดยไม่ต้องด�ำเนินการผ่านช่องทางไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการอีกต่อไป
ประการที่ 2 ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถพิมพ์ส�ำเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
และสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุส ภาอนุมัติผ ่าน QR Code
จากเว็บไซต์ของคุรุสภา
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การติดต่อสอบถามการด�ำเนินการเกี่ยวกับค�ำขอทุกประเภท สามารถติดต่อ
ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ   Call Center ที่หมายเลข 0 2304 9899 หรือจุดบริการงานคุรุสภา
ณ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
ประการที่ 3

งานให้บริการ

1. รับแบบค�ำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของครูไทยและ
ชาวต่างประเทศที่มายื่นด้วยตนเอง ณ จุดบริการส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ยื่นผ่านทางไปรษณีย์
และในระบบ KSP Bundit/e-Service จ�ำนวน 57,544 ราย
2. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศเพือ่ น�ำเสนอคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติออกใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และน�ำเสนอคณะกรรมการคุรสุ ภาเพือ่ ทราบ จ�ำนวน 50,119 ราย
3. รับแบบค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของครูไทยและชาวต่างประเทศ
ที่ยื่นผ่านระบบ e-Service ยื่นด้วยตนเอง ณ จุดบริการส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และส่งมา
ทางไปรษณีย์ จ�ำนวน 301,547 ราย
4. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยื่นเอกสาร ณ จุดบริการ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และระบบ e-Service เพื่อน�ำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการคุรสุ ภา
จ�ำนวน 301,859 ราย
5. ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณี ใบอนุญาตถูกท�ำลาย ช�ำรุด สูญหาย
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ�ำนวน 2,620 ราย
6. ออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนให้แก่ผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนดด้วยวิธกี าร เทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม เพือ่ ให้ใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพครู
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จ�ำนวน 1,216 ราย
7. ออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว
ให้แก่ ครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ และผูบ้ ริหารสถานศึกษา กรณีสถานศึกษามีความจ�ำเป็นต้องรับ
บุ ค คลที่ ยั ง ไม่ มี คุณ สมบัติใ นการขอรับ ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครูห รือผู้บริห ารสถานศึกษา
จ�ำนวน 29,647 ราย
งานคืนเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1. กรณีขาดคุณสมบัติ ช�ำระเงินผิดประเภท จ�ำนวน 3,153 ราย
2. บริหารจัดการฐานข้อมูลการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 500 บาท
ตามประกาศส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา วันที่ 7 มีนาคม 2562 จ�ำนวน 116,699 ราย โดยด�ำเนินการ
ดังนี้
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2.1
2.2
2.3
2.4

จัดเก็บ รวบรวม จ�ำแนกจัดหมวดหมูก่ ารขอคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
บันทึกข้อมูลในระบบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
บันทึกข้อมูลในระบบรับ - ส่งเอกสารงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
บันทึกการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม กรณีมีใบเสร็จรับเงิน ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง

งานทะเบียนใบอนุญาตและบัตรสมาชิกคุรุสภา

1. บริหารจัดการเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตีกลับ
2. เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน
3. รับส่ง - เอกสารแบบค�ำขอและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4. จัดพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรสมาชิกคุรุสภา

จ�ำนวน 3,022 ราย
จ�ำนวน 4,380 ราย
จ�ำนวน 315,978 ราย
จ�ำนวน 395,950 ราย

การพัฒนาการให้บริการ

1. เร่งด�ำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ก�ำหนดแบบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิก
คุรุสภา พ.ศ. 2563 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว มีสาระส�ำคัญดังนี้
1.1 ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา เรือ่ ง ก�ำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
พ.ศ. 2563 ก�ำหนดให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ผู้ยื่นค�ำขอสามารถพิมพ์ใบอนุญาตได้จากระบบสารสนเทศของส�ำนักงานเลขาธิการคุ รุสภา
หรื อ แสดงผ่ า นอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถแสดงข้ อ มู ล และภาพใบอนุ ญ าตทั้ ง ด้ า นหน้ า
และด้านหลังอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
1.2 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2563 ก�ำหนดให้
ใบอนุญาตใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกสามัญ ซึง่ ระบุประเภทและเลขทีส่ มาชิกไว้ในใบอนุญาต
เลขที่สมาชิกเป็นเลขเดียวกับบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำหรับผู้มีสัญชาติไทย และเลขประจ�ำตัว
13 หลัก ที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้ ส�ำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย
2. ด�ำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ เรือ่ ง การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประสบปัญหาในการน�ำใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้หรืออ้างอิงในการติดต่อหน่วยงานของภาครัฐ
และภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันในทางปฏิบตั ิ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
จึงได้จัดท�ำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ โดยก�ำหนดให้ผู้ยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่
16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะได้รับใบอนุญาตรูปแบบ “ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์”
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3. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่ออ�ำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนงาน ลดส�ำเนาเอกสาร มุ่งสู่ความเป็นผู้น�ำทางด้าน
การบริการ ด้วยระบบที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว โดยการน�ำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มาใช้ในการ
ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ การยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การยื่ น ค� ำ ขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา และการยื่ น ขออนุ ญ าตให้
ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว การยื่นค�ำขอแจ้งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูลทางทะเบียน ทัง้ บริการด้วยตนเองผ่านระบบ Self Service หรือโรงเรียนด�ำเนินการให้แก่
ผูย้ นื่ ค�ำขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบ KSP School โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
มาด�ำเนินการทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ไม่ตอ้ งส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สามารถตรวจผลการอนุมตั ิ
ใบอนุญาตหรือการอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์ขอ้ มูล และพิมพ์หนังสือ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็น “ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์”
ได้จากเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
4. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เป็ น การชั่ ว คราว เป็ น หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบวิ ช าชี พ โดยไม่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
เป็นรูปแบบ 2 ภาษาและเป็นใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับสถานศึกษา
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ขอ้ มูลและพิมพ์หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เป็น “ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์” ให้กับผู้ยื่นค�ำขอได้จากเว็บไซต์คุรุสภา
5. พัฒนาระบบบริการและกระจายงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาออกไปยัง
จุดบริการคุรุสภาในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จ�ำนวน 76 จุดบริการ ให้บริการ 4 งาน ดังนี้
5.1 งานขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5.2 งานต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5.3 งานใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5.4 งานใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
6. จัดช่องทางการติดต่อสือ่ สารงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้มปี ระสิทธิภาพ โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตอบค�ำถามในแต่ละช่องทาง ดังนี้
6.1 ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (Call Center) หมายเลข 0 2304 9899
6.2 จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อให้
การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคเหนือ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มภาคใต้ และกลุ่มผ่อนผัน ฯ และชาวต่างประเทศ
7. จัดท�ำคูม่ อื การตรวจสอบคุณสมบัตผิ ขู้ อขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้แก่เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำจุดบริการ ณ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว
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งานในอนาคต
1. พัฒนาการให้บริการเป็นระบบบริการดิจทิ ลั อย่างเต็มรูปแบบ ตัง้ แต่กระบวนการยืน่ ค�ำขอ
การตรวจสอบคุณสมบัติ การช�ำระเงิน การน�ำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการออกและต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการคุรสุ ภา
รวมถึงกระบวนการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. ก�ำกับและติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุรุสภาในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพือ่ ตรวจสอบการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดต่าง ๆ
3. ตรวจสอบและติดตามการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล
ในการสร้างการรับรู้และพัฒนางานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4. พัฒนาปรับปรุง ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2559
และฉบับปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 โดยยุบรวมข้อบังคับทั้ง 2 ฉบับเป็นฉบับเดียวเพื่อให้ความสะดวก
ในการใช้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษามาพิ จ ารณา
ความสอดคล้อง ตลอดจนปัญหาทีก่ อ่ ให้เกิดในตัวกฎหมายเพือ่ มิให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมาย และการ
ด�ำเนินการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ไิ ด้อย่างครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน เพือ่ ให้งานมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ทันสมัย และเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน
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งานส่งเสริม พัฒนา และผดุงเกียรติวิชาชีพ

ส่งเสริม ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพเพื่อการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
คือ หัวใจของการพัฒนาวิชาชีพ

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 คุรุสภามีอ�ำนาจหน้าที่
ตามมาตรา 9 (5) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และ 9 (6) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส�ำนักพัฒนา
และส่งเสริมวิชาชีพด�ำเนินงานโครงการที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้ ยกย่องและผดุงเกียรติวชิ าชีพและผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
งานเด่นในรอบปี 2563
1. การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรูข้ องผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
อย่างต่อเนือ่ งในช่วงทีด่ ำ� รงวิชาชีพ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการปฏิบตั กิ ารสอนและการปฏิบตั งิ าน
ตามวิชาชีพท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการเรียนรู้และการเรียนการสอน
ในปีที่ผ่านมา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพให้แก่
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
ประจ�ำปี 2563 ในรูปแบบของการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาออนไลน์ (KSP Webinar) เพื่อให้
สอดคล้องกับการรักษาระยะห่างทางสังคม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และเป็นการส่งเสริมให้ครูและสถานศึกษาได้มีการคิดค้น รังสรรค์ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมสถานศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เกิดการรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้วยการ
ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นฐานในการพัฒนางานและพัฒนาตน ดังนี้
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1.1 การประชุมทางวิชาการของคุรสุ ภาออนไลน์ ประจ�ำปี 2563 KSP Webinar 2020
หัวข้อ New Learning in Disruptive Era: การเรียนรู้ใหม่ในยุคพลิกผัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ได้ปรับรูปแบบการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจ�ำปี 2563 เป็นรูปแบบ
Online (KSP Webinar 2020) ภายใต้หวั ข้อ เรือ่ ง “New Learning in Disruptive Era: การเรียนรูใ้ หม่
ในยุคพลิกผัน” ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 21 ตุลาคม 2563 ณ หอสมุดคุรุสภา ชั้น 2 อาคาร
หอประชุมคุรุสภา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกอบด้วย 3 เฟส ดังนี้
1) เฟสแรก การคัดสรรผลงานวิจยั และผลงาน หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ทีผ่ า่ นการคัดสรร
ใน “ระดับภูมภิ าค” เพือ่ รับรางวัล “ระดับประเทศ” ประจ�ำปี 2563 เป็นการน�ำเสนอแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสถานศึกษา ผ่านระบบ Teleconference Applications (โปรแกรม Zoom)
ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ประกอบด้วย
1.1) รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจ�ำปี 2563 “ระดับประเทศ” มีผลงานวิจัย
ที่ได้รับรางวัล จ�ำนวน 5 ผลงาน ประกอบด้วย รางวัลผลงานวิจัย “ระดับดีเด่น” จ�ำนวน 1 รางวัล
และ “ระดับชมเชย” จ�ำนวน 4 รางวัล
1.2) รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ�ำปี 2563 “ระดับประเทศ”
มีนวัตกรรมทีไ่ ด้รบั รางวัล จ�ำนวน 61 ผลงาน ประกอบด้วย รางวัลระดับเหรียญทอง จ�ำนวน 12 ผลงาน
ระดับเหรียญเงิน จ�ำนวน 25 ผลงาน และระดับเหรียญทองแดง จ�ำนวน 24 ผลงาน
2. เฟส 2 การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ระบวนทัศน์ดา้ นการวิจยั การศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ
ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ใหม่ในยุคผลิกผัน จ�ำนวน 5 หัวข้อ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563
ณ หอสมุดคุรุสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นการจัดประชุม
ในรูปแบบออนไลน์โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
ผ่านระบบ Webinar และมีการเผยแพร่รับชมผ่าน Facebook Fanpage (www.facebook.com/
Khurusaphaofficial/) และ YouTube (khurusapha) โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรสุ ภา
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Webinar จ�ำนวน 6,530 คน
และมีผู้รับชมย้อนหลังผ่าน Facebook จ�ำนวน 30,000 ครั้ง และ YouTube จ�ำนวน 2,591 ครั้ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
3. เฟส 3 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ทางวิชาชีพและเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรูใ้ น
ยุคดิจิทัลส�ำหรับครู เป็นการพัฒนาตนเองผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่
21 กันยายน - 21 ตุลาคม 2563 จ�ำนวน 8 หลักสูตร โดยมีผลู้ งทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Workshop) ทั้งสิ้น จ�ำนวน 17,517 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
1.2 การคัดสรรผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมคัดสรรผลงานวิจัย
ของคุรุสภา ประจ�ำปี 2563 มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ส่งผลงานวิจยั เข้ารับการคัดสรรกับคุรสุ ภา จ�ำนวน 464 เรือ่ ง มีผลงานทีผ่ า่ นเกณฑ์สมควรได้รบั รางวัล
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
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1) รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา “ระดับภูมิภาค” จ�ำนวน 37 เรื่อง ประกอบด้วย รางวัล
ผลงานวิจัยระดับดีเด่น จ�ำนวน 2 เรื่อง รางวัลผลงานวิจัยระดับดี จ�ำนวน 5 เรื่อง และ รางวัลผลงาน
วิจัยระดับชมเชย จ�ำนวน 30 เรื่อง
2) รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา “ระดับประเทศ” จ�ำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย รางวัล
ผลงานวิจัยระดับดีเด่น จ�ำนวน 1 เรื่อง และ รางวัลผลงานวิจัยระดับชมเชย จ�ำนวน 4 เรื่อง

1.3 การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน
หนึง่ นวัตกรรม ประจ�ำปี 2563 มีสถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรกับคุรสุ ภา จ�ำนวน 608 ผลงาน
มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1) รางวัลผลงานหนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม “ระดับภูมภิ าค” จ�ำนวน 354 ผลงาน ประกอบด้วย
เหรียญทอง จ�ำนวน 61 ผลงาน เหรียญเงิน จ�ำนวน 159 ผลงาน และเหรียญทองแดง จ�ำนวน 134 ผลงาน
2) รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” จ�ำนวน 61 ผลงาน
ประกอบด้วย เหรียญทอง จ�ำนวน 12 ผลงาน เหรียญเงิน จ�ำนวน 25 ผลงาน และเหรียญทองแดง
จ�ำนวน 24 ผลงาน

39

76 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

1.4 งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ประจ�ำปี 2563

ในปี 2563 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ขยายความร่วมมือทางวิชาการ นับเป็นปีที่ 2
กับหน่วยงานภาคเอกชน คือ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด ผ่านศูนย์ภูมิภาค
ว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมโี อ บริษทั วิสดอมไวด์ จ�ำกัด และบริษทั เอดู พาร์ค จ�ำกัด โดยการด�ำเนินงาน
ในปีนไี้ ด้ขยายเป้าหมายการพัฒนา เป็น 9 เป้าหมาย และได้สนับสนุนเครือข่ายฯ จ�ำนวน 132 เครือข่าย
ครอบคลุม 48 จังหวัด แยกออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย 1) ระดับหน่วยงานทางการศึกษา
2) ระดับแกนน�ำ (คือ เครือข่ายฯ ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากคุรสุ ภา 2 ปีขนึ้ ไป) 3) ระดับพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(TSIP) รวม 123 เครือข่าย และ 4) ระดับโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ ซึง่ เป็นปีแรกทีร่ เิ ริม่ ให้มเี ครือข่าย
ระดับนี้ (ไม่ขอรับเงินอุดหนุนแต่ขอรับการสนับสนุนทางวิชาการ) จ�ำนวน 9 เครือข่าย รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
จ�ำนวน 8,417,000 บาท (แปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งในส่วนของเงินอุดหนุน ฯ
ได้รบั ความร่วมมือจากบริษทั เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจ และผลิต จ�ำกัด บริหารงานโดยศูนย์ภมู ภิ าค
ว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ เข้าร่วมสนับสนุนงบประมาณกับส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นอกจากนี้ ได้มกี ารคัดเลือกนวัตกรรมทีเ่ ป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องเครือข่ายทีจ่ ดั กิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประจ�ำปี 2563 จากทัง้ หมด 132 เครือข่าย ได้เครือข่าย ฯ
ที่ผ่านการคัดเลือก “ระดับชาติ” “2020 PLC National Award” จ�ำนวน 7 เครือข่าย และ
“ระดับภูมิภาค” “2020 PLC Regional Award” จ�ำนวน 28 เครือข่าย
2. การยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ
2.1 การยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาได้ดำ� เนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ทัง้ ในประจ�ำการ และนอกประจ�ำการ ซึง่ เป็นผูท้ ปี่ ระพฤติปฏิบตั ติ น
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และเป็นต้นแบบของครูดีที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมวิชาชีพและสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ และได้รับ
การยกย่องจากสาธารณชน เป็นแบบอย่างทีด่ ตี อ่ คนในสังคม สร้างความเชือ่ มัน่ ในวิชาชีพ และเป็นการยกระดับ
วิชาชีพครูทางหนึ่ง โดยด�ำเนินการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ของคุรุสภา จ�ำนวน 5 รางวัล และ
ได้ประกาศรายชือ่ ผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัลไปเมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2564 ในงานวันครู ครัง้ ที่ 65 พ.ศ. 2564 ดังนี้
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1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

จ�ำนวน 8 คน

เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ในปี 2563
1

2. รางวัลครูภาษาฝรัง่ เศสดีเด่น เพือ่ รับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ในปี 2563

จ�ำนวน 6 คน

จ�ำนวน 27 คน ประกอบด้วย “ระดับดีเด่น” จ�ำนวน 9 คน ในจ�ำนวนนี้
เป็นครู 5 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 2 คน ผู้บริหารการศึกษา  จ�ำนวน 1 คน และศึกษานิเทศก์  
จ�ำนวน 1 คน และ “ระดับดี” จ�ำนวน 18 คน
3. รางวัลคุรุสภา

4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จ�ำนวน 23 คน ประกอบด้วย “ระดับดีเด่น” จ�ำนวน 9 คน และ

“ระดับดี” จ�ำนวน 14 คน

2

3

5. รางวัลคุรุสดุดี ในปี 2563 จ�ำนวน 972 คน

นอกจากนี้ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภายังด�ำเนินการคัดเลือกครูผสู้ มควรได้รบั พระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจ�ำปี 2564 ในส่วนของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จ�ำนวน 1 คน
คือ นางปราณีต วดีศริ ศิ กั ดิ์ ครูชำ� นาญการพิเศษ โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

4

คุรุสภาได้ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 30 ปี จนอายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ ซึง่ เป็นผูม้ ปี ระวัตชิ วี ติ การงานดีตลอดมา มีความประพฤติ
เป็นแบบอย่างทีด่ ตี ามจารีตของครู เพือ่ รับพระราชทานเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และ
เงินช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือผู้แทนพระองค์ ดังนี้
1. ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจ�ำปี 2561 ถึง 2563
1.1 ครูอาวุโส ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 13,651 คน (เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563)
1.2 ครูอาวุโส ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 11,672 คน (เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563)
1.3 ครูอาวุโส ประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 9,283 คน (เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564)
2. คัดเลือกครูอาวุโสทีส่ มควรได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงิน ครูอาวุโส ประจ�ำปี 2561
ถึง 2563 จ�ำนวนปีละ 30 คน รวม 90 คน คนละ 20,000 บาท
3. จัดหาร้านถ่ายภาพครูอาวุโสในวันเข้าเฝ้าฯ ประจ�ำปี 2562 คือ ร้านฉายาจิตรกร
(ยิ้ม - นวลจันทร์) จ�ำกัด ส�ำหรับร้านถ่ายภาพประจ�ำปี 2563 อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
4. ออกประกาศฯ ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ
ประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

5

2.2 งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส
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2.3 งานจัดท�ำหนังสือประวัติครู

คุรุสภาได้ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือบุคคลที่มีคุณูปการ
ต่อการศึกษา ซึ่งประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตั้งแต่เริ่มท�ำงานจนวาระสุดท้ายของชีวิต
โดยรวบรวมประวัติและผลงานที่โดดเด่น สะท้อนถึงการเป็นผู้มีจิตวิญญาณแห่งการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
จัดพิมพ์ใน “หนังสือประวัตคิ รู” ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์
หอสมุดคุรสุ ภา ส�ำหรับเล่มหนังสือ ได้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานอืน่ ๆ เช่น
ห้องสมุดประชาชน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา ต่อยอด และระลึกถึงคุณงามความดี มีจ�ำนวน 15
ประวัติ แบ่งเป็น 5 กลุ่มประวัติ ดังนี้
1. ครูในร่มกาสาวพัสตร์ จ�ำนวน 2 ประวัติ
2. ครู ผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกล จ�ำนวน 5 ประวัติ
3. ครูสร้างสรรค์งานศิลป์ของชาติ จ�ำนวน 2 ประวัติ
4. ครู ศึกษานิเทศก์ นักคิดนักเขียน พัฒนาการเรียนรู้ จ�ำนวน 2 ประวัติ
5. ครูผู้สร้างคน จ�ำนวน 4 ประวัติ
2.4 งานวันครู

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ด�ำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติวชิ าชีพครู โดยจัดงานวันครู
ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ก�ำหนดแก่นสาระ (Theme) ว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์
คุ ณ ภาพเด็ ก ไทย” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประกอบพิ ธี ร ะลึ ก ถึ ง พระคุ ณ บู ร พาจารย์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกบั ประชาชน และเพือ่ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือท�ำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา
ให้เป็นทีป่ ระจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุน่ หลังได้ยดึ ถือปฏิบตั ติ าม การจัดงานมีขนึ้
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมงาน จ�ำนวน 295,692 คน ส่วนกลางจัดงานระหว่างวันที่
16 - 17 มกราคม 2563 ณ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีงานวันครู และมอบค�ำขวัญวันครู พ.ศ. 2563 คือ “ครูไทย รักศิษย์
คิดพัฒนา” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธที ำ� บุญตักบาตรและถวายข้าวสารพระสงฆ์ พิธบี ำ� เพ็ญ
กุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์และพิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ พิธมี อบรางวัลและประกาศเกียรติคณ
ุ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทีไ่ ด้รบั รางวัลต่าง ๆ ทัง้ ของคุรสุ ภาและหน่วยงานอืน่ รวม 12 รางวัล จ�ำนวน 1,516 คน และการปาฐกถา
หม่ อ มหล่ ว งปิ ่ น มาลากุ ล ครั้ ง ที่ 3 เรื่ อ ง “ความฉลาดรู ้ และจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ”
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบการปาฐกถา การบรรยาย
พิเศษ การเสวนาพิเศษ โดยผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็นนักการศึกษาทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และการจัดนิทรรศการงานวันครู โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ จ�ำนวน
18 หน่วยงาน ประกอบด้วย 4 โซน ดังนี้ โซนที่ 1 โลกก้าวไกล ประกอบด้วย 6 ความฉลาดรู้
เพือ่ เท่าทันโลก โซนที่ 2 ครูไทยก้าวทัน ประกอบด้วย ภาพรวมของ PLC และ E-PLC TSIP ระบบกูเกิล
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ตามระบบการบริหารโรงเรียน 4 ด้าน โซนที่ 3 สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย ประกอบด้วย ผลงาน
นักเรียนที่มีทักษะ หรือสมรรถนะต่าง ๆ ที่โดดเด่น โซนที่ 4 ผลงานเชิงประจักษ์ เป็นการยกย่อง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ และการบริหาร (นิทรรศการน�ำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล
ของคุรุสภา) และโซนที่ 5 พื้นที่การเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในรูปแบบการเสวนา
(Learning Space) มากกว่า 15 ประเด็น ในบริเวณงานนิทรรศการมีการจัดกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้
3. การส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ด�ำเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
ในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
3.1 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กระบวนการ
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นา
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ผ่ า นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Ethics in Professional Learning
Community : E-PLC) เพือ่ พัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มุง่ เน้น
ไปสู ่ ก ารน� ำ ไปใช้ ป ฏิ บั ติ ใ นวิ ถี ชี วิ ต ประจ� ำ วั น
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างประสบการณ์
การบูรณาการหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
สูก่ ารปฏิบตั กิ ารสอนในชัน้ เรียนของผูเ้ ตรียมเข้าสู่
วิชาชีพครูโดยมีครูประจ�ำการเป็นผูน้ ำ 
� และก�ำกับ
ดูแลเป็นแบบอย่าง
• มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 22 แห่งทั่วประเทศ
• มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา จ�ำนวน 16,848 คน
3.2 กิจกรรมผลิตสือ่ ส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ รวมถึง
การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนรวมของนักเรียน นักศึกษาในการถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
• การจัดประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อเรื่อง “ครูดี..ที่รัก” ภายใต้แนวคิด “ครูที่มี
หัวใจรักเด็ก” มีผลงานที่ชนะการประกวด 12 เรื่อง มียอดรับชม 24,000 ครั้ง
• การผลิ ต สื่ อ ในรู ป แบบคลิ ป วิ ดี โ อ เรื่ อ ง “อยู ่ ไ กลเขา แต่ รู ้ ทั น เขา” เพื่ อ สร้ า ง
ความตระหนักในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ โดยเผยแพร่ผ่านทาง
เฟซบุก๊ แฟนเพจคุรสุ ภา เฟซบุก๊ แฟนเพจครูดี 360 องศา และยูทปู ชาแนลของคุรสุ ภา เปิดตัวเมือ่ วันครู
16 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา มียอดรับชม 4,200 ครั้ง
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• การจัด “โครงการจรรยาบรรณสูค่ รูด.ี ..เพือ่ เด็กดี” ผ่านกิจกรรม “คารวะครูผสู้ ร้าง
ผูน้ ำ� ทางชีวติ ” ซึง่ เป็นการรณรงค์ผา่ นสือ่ สังคมออนไลน์ให้ทกุ ภาคส่วนได้มสี ว่ นร่วมในการแสดงออก
ต่อการระลึกถึงพระคุณของครูและเป็นก�ำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งมั่นปฏิบัติ
หน้าที่ส�ำคัญในการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนในสังคมต่อไป
งานในอนาคต
1. การสร้ า งระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาความลุ ่ ม ลึ ก ทางวิ ช าชี พ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด�ำเนินการให้มีระบบการจัดการองค์ความรู้ผ่านระบบปฏิบัติการ

(Platform) ออกแบบ และ ติดตั้ง ระบบการจัดการองค์ความรู้ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management Process)
2. พัฒนาระบบงานรับรองกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นการรับรองกิจกรรมเพื่อการ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในทุกระยะเวลา 5 ปี

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ
ของคุรุสภา (Show and Share) ผ่านรูปแบบการเสวนา การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ

(Workshop) เป็นต้น

4. จัดท�ำบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์แบบเปิด (MOOC) เพือ่ เสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา โดยสร้างหลักสูตร
ที่มีมาตรฐานส�ำหรับเสนอสถาบันคุรุพัฒนาให้การพิจารณารับรอง
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งานจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
“พัฒนาเครือข่ายจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู”

งานเด่นในรอบปี 2563
1. ออกข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2563
2. ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2563
3. ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา เรือ่ ง การใช้สำ� เนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
4. ประกาศส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา เรือ่ ง มาตรการการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
5. ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา เรือ่ ง ก�ำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
พ.ศ. 2563
งานในอนาคต
1. การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. ....
2. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ของคุรุสภา เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
3. จัดอบรมผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
เพื่อเป็นเครือข่ายการด�ำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา โดยผู้ผ่านการอบรม
สามารถได้รบั การแต่งตัง้ เป็นอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ท�ำหน้าที่
รวบรวมพยานหลักฐานและการด�ำเนินการต่าง ๆ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณา
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. การสร้างความตระหนัก ความเป็นผูม้ จี ติ วิญญาณในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
อันจะน�ำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ โดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรณีตัวอย่าง
ค�ำวินิจฉัยชี้ขาดคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณีมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ลงเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th
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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. 2563 ได้ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
งานเด่นในรอบปี 2563
การบริหารยุทธศาสตร์คุรุสภา
ด�ำเนินการศึกษาวิเคราะห์นโยบายส�ำคัญของรัฐบาล และแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนระดับที่ 3 ทัง้ ของกระทรวงศึกษาธิการและของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการศึกษา เพื่อทบทวนและสังเคราะห์ Roadmap แผนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560 – 2579 แผนยุทธศาสตร์คุรุสภา พ.ศ. 2560 – 2564 ให้สนองตอบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์
ของประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งน�ำผลการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของคุรุสภา
ในปีทผี่ า่ นมา ใช้ประกอบเป็นข้อมูลส�ำหรับการก�ำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์แผนปฏิบตั กิ ารคุรสุ ภา
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งได้
ประสานความร่วมมือกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยใช้
กลไกการบริหารงบประมาณเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของคุรุสภาให้บรรลุเป้าหมาย
ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดด้านทรัพยากร รวมทัง้ การขับเคลือ่ นและทบทวนแผนปรับปรุงค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของคุรุสภา ในการเป็นองค์กรวิชาชีพ
ทีม่ รี ะบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน เชือ่ มโยง การผลิตการคัดกรองและพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ได้เสนอโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
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ระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องตามระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพ
MOOCs for Teachers (M4T) เป็นโครงการส�ำคัญเพือ่ บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังปรากฏในเอกสารร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติอนั เป็นผลมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พ.ศ. 2564 – 2565
หน้า 43 ล�ำดับโครงการที่ 128 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
ให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานทีม่ โี ครงการส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ด�ำเนินการจัดท�ำรายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ต่อไป นอกจากนี้ ได้มีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน รวมถึงการเข้าร่วมประชุม
กับหน่วยงานต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดท�ำแผน งบประมาณ ติดตามผล และรายงานผล
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มกี ารด�ำเนินงานวิจยั เพือ่ พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา จ�ำนวน
1 เรือ่ ง คือ แนวทาง เงือ่ นไขและขัน้ ตอนการจัดท�ำ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นอกจากนี้ ได้มกี ารจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารด้านการวิจยั ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา พ.ศ. 2563 – 2565
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินงานวิจัยของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และจัดท�ำค�ำขอรับ
งบประมาณด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (ววน.) ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ในการด�ำเนินการ
ศึกษาวิจยั แผนงาน การสร้างระบบการพัฒนาเพือ่ อนาคตทีจ่ ำ� เป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยได้ ด� ำ เนิ น การ 2 แผนงานย่ อ ย ได้ แ ก่ การพั ฒ นาทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ของครู ไ ทยในยุ ค ดิ จิ ทั ล
และการพัฒนาระบบการเรียนรูต้ ามมาตรฐานวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพครูในยุคดิจทิ ลั โดยได้รบั
จัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน 2,400,000 บาท
การเสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษากับองค์กรวิชาชีพในต่างประเทศ
ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจ�ำปี พ.ศ. 2562  
โดยความร่วมมือของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ร่วมกับ National Institute for School Teachers
and Staff Development (NITS) ประเทศญีป่ นุ่ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
และสถาบันวิจยั และพัฒนาวิชาชีพครู ส�ำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำนวน 34 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา 28 คน และศึกษานิเทศก์ 6 คน
กิจกรรมการพัฒนาตามโครงการแบ่งเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย การจัดปฐมนิเทศให้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหาการอบรม ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเข้ารับการพัฒนา ณ สถาบัน NITS และมหาวิทยาลัย Fukui ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่
28 ตุลาคม 2562 – 3 พฤศจิกายน 2562 การน�ำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา/
สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรม และการรายงานและน�ำเสนอผลการน�ำไปใช้ระหว่างวันที่
17 – 18 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
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งานในอนาคต
1) จัดท�ำคูม่ อื การก�ำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ ตามข้อเสนอในการปรับปรุง OFI
: Opportunity For Improvement ) ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และการปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสูก่ ารเรียนรูฐ้ านสมรรถนะ เพือ่ ตอบสนองการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 และ
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ
2) พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการ
ด�ำเนินงานตามภารกิจของคุรสุ ภา จ�ำนวน 1 เรือ่ ง เกีย่ วกับการพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และด�ำเนินการศึกษาวิจยั แผนงานการสร้างระบบการพัฒนา เพือ่ อนาคตทีจ่ ำ� เป็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยด�ำเนินการ 2 แผนงานย่อย ได้แก่ การพัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นของครูไทยในยุคดิจทิ ลั
และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพครูในยุคดิจทิ ลั นอกจาก
นี้ จะมีการจัดท�ำข้อมูล เพื่อเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในการด�ำเนินการศึกษาวิจัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
3) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 โดยความร่วมมือ
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ National Institute for School Teachers and Staff
Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถาบันวิจยั และพัฒนาวิชาชีพครู ส�ำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยก�ำหนดกิจกรรมการพัฒนา
เป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย
• ระยะที่ 1 การจัดปฐมนิเทศให้ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับเนือ้ หาการอบรม ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
• ระยะที่ 2 การด�ำเนินการพัฒนาผูเ้ ข้าร่วมโครงการผ่าน Platform Online (ระบบ Zoom)
โดยวิทยากรจากสถาบัน NITS และมหาวิทยาลัย Fukui ประเทศญี่ปุ่น
• ระยะที่ 3 การน�ำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา/สถานที่ปฏิบัติงาน
ของผู้เข้ารับพัฒนา
• ระยะที่ 4 จะเป็นการรายงานและน�ำเสนอผลการน�ำไปใช้
4) เข้าร่วมการประชุมสภาครูอาเซียน (ASEAN Council of Teachers Convention)
โดยมีก�ำหนดประชุมระหว่างผู้น�ำองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน ผ่านระบบ Zoom ช่วงเดือนมีนาคม
- เมษายน 2564 เพือ่ หารือเกีย่ วกับรูปแบบหรือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมสภาครูอาเซียน+1
ครั้งที่ 36 ซึ่งสมาคมครูสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“เป็นเลิศด้านบริการวิชาชีพทางการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย”

งานเด่นในรอบปี 2563
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การด�ำเนินงานของส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
ยกระดั บ ความรู ้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ทั้ ง การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและจั ด ส่ ง บุ ค ลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ต่อยอดประสิทธิภาพการให้บริการ ให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ด้วย KSP e-Service  
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับภารกิจการด�ำเนินงานของคุรุสภา เช่น ระบบสารสนเทศ
ประเมินเพือ่ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ (MIS) ปรับปรุง
ระบบการพิมพ์ใบอนุญาตและบัตรสมาชิกคุรุสภารองรับส�ำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นระบบเครื อ ข่ า ยด้ ว ยการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย
เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานมานาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) อุปกรณ์

กระจายการท�ำงานส�ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer) อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (access point) เครื่องปรับอากาศส�ำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายส�ำหรับปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค และเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง
ประสานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระหว่างหน่วยงาน

ทั้งการเชื่อมโยงผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)
เชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นข้อมูลผ่านบริการ Web Service ของหน่วยงาน รวมถึงการประสานขอใช้บริการ
ระบบคลาวด์ (Cloud) กลางภาครัฐ (GDCC Cloud Service) เพื่อรองรับการด�ำเนินงานในรูปแบบ
ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น
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เช่น ระบบโครงข่ายในการ
เก็บบัญชีธรุ กรรมออนไลน์ (Block chain) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) ระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพือ่ น�ำเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์รองรับการด�ำเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มุ่งสู่การเป็นคุรุสภายุค “Smart Digital”
รวมถึงการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย

การพัฒนาการสื่อสารคุรุสภามุ่งสู่องค์กรดิจิทัล

ในรอบปี 2563 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภายังคงมุ่งเน้นการบริหารงานประชาสัมพันธ์
ผ่านสือ่ ออนไลน์ทมี่ คี วามหลากหลายของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาและเครือข่าย ไปยังกลุม่ เป้าหมาย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพราะปัจจุบันเป็นยุคที่พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเปิดรับข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ต
ผ่านเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน ช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยนี้ มีความรวดเร็ว สามารถ
ส่งสารได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ อีกทั้งผู้รับสารสามารถกระจายข้อมูล
ข่าวสารส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ
ประชาชนได้อย่างครอบคลุม
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาช่องทางการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เช่น การผลิตสื่อ Motion
Infographic การท�ำคลิปวิดโี อ ภาพ Infographic และถ่ายทอดสดออนไลน์ เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารตามบทบาทภารกิจของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ครอบคลุมและทัว่ ถึง และน�ำไปเผยแพร่ตอ่ ในวงกว้าง และสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี องคุรสุ ภา ผ่านช่องทาง
สือ่ ออนไลน์ของคุรสุ ภา ดังนี้ เว็บไซต์ครุ สุ ภา (www.ksp.or.th) แฟนเพจเฟซบุก๊ คุรสุ ภา (Khurusapha
official) LINE Official Account คุรุสภา (@KHURUSAPHA) คุรุสภายูทูปชาแนล ทวิตเตอร์ และ
อินสตาแกรม เป็นต้น
การพัฒนาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาได้จดั ท�ำคูม่ อื การสือ่ สารภาพลักษณ์ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
เพือ่ การสร้างอัตลักษณ์สำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภาทีป่ รากฏต่อสายตาผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
บุคคลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และประชาชนทัว่ ไป ก่อให้เกิดภาพลักษณ์และการจดจ�ำทีด่ เี กีย่ วกับส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา จนน�ำไปสูค่ วามเชือ่ มัน่ ศรัทธาของบุคลากรภายในองค์กรและประชาชนผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
และสื่อสารภาพลักษณ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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กิจกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ด�ำเนินการกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรม
จิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ชุมชนบ้านปูน เขตบางพลัด ริมสะพานพระราม 8
กรุงเทพมหานคร โดยแจกอาหาร บ�ำเพ็ญประโยชน์ (ทาสีสนามเด็กเล่น) และมอบสิ่งของให้แก่เด็ก
กลุม่ เสีย่ ง ผูป้ ว่ ยติดเตียง เด็กเร่รอ่ น และคนในชุมชน และจัดโครงการจิตอาสา เราท�ำความดีดว้ ยหัวใจ
“คุรสุ ภาร่วมใจ สานสายใยสูส่ งั คม ครัง้ ที่ 3” ประจ�ำปี 2562 โดยมอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน
และสื่อการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านปรางคล้า อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
พลิกโฉมวารสารของคุรุสภา มุ่งเข้าฐาน TCI และส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาวิชาชีพ

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด�ำเนินการผลิตและเผยแพร่วารสารของคุรุสภา เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ�ำนวน 2 เล่ม ด้วยกัน ดังนี้
วารสารวิทยาจารย์ (Journal of Teachers’ Professional Development) ฉบับปฐมฤกษ์
ปี พ.ศ. 2443 เป็นวารสารทางวิชาการและวิชาชีพของคุรสุ ภา ทีเ่ ผยแพร่มายาวนานถึง 120 ปี ปัจจุบนั
ได้พัฒนารูปแบบเป็นวารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู โดยเผยแพร่แบบรูปเล่มและทางช่องทาง
ออนไลน์ มีนกั วิชาการนักคิด นักเขียน ส่งบทความมาตีพมิ พ์อย่างกว้างขวาง เพือ่ เผยแพร่องค์ความรู้
และนวัตกรรมทางการศึกษา ในยุคดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์ JOURNAL OF TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT

เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนา
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านครุศาสตร์ และ
ด้านอักษรศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์การเปลี่ยนแปลง สร้างความตระหนัก
ให้ความส�ำคัญกับนักเรียน ครู และการศึกษา
วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์ จัดท�ำผ่านระบบ ThaiJO มีเป้าหมายให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล
ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Catation Index-TCI) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสาร
งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การยอมรับทัง้ ในระดับประเทศและสากล ภายใน 3 ปี เพือ่ ทีจ่ ะให้อยูใ่ นฐาน 1 ก�ำหนด
จัดพิมพ์และเผยแพร่ออนไลน์ปีละ 3 ฉบับ ในปี 2563 ได้จัดพิมพ์และเผยแพร่ไปแล้ว 3 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2563 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2563
และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2563 แต่ละฉบับ มีผลงานวิจัย จ�ำนวน 10 เรื่อง
ประกอบด้วย บทความวิชาการ จ�ำนวน 2 เรื่อง และบทความวิจัย จ�ำนวน 8 เรื่อง
หอสมุดคุรุสภา (e-Library)

ศูนย์รวมแหล่งความรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา มุ่งหวังการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา มีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ ได้แก่
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป โดยในปี พ.ศ. 2563 หอสมุดคุรุสภามีการด�ำเนินงาน ดังนี้
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หอสมุ ด คุ รุ ส ภาเปิ ด ให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศ
เน้นสารสนเทศด้านวิชาชีพทางการศึกษา โดยให้บริการทั้งในรูปแบบห้องสมุดเดิม ณ บริเวณชั้น 2
อาคารหอประชุ ม คุ รุ ส ภา ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา และให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบห้ อ งสมุ ด
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา และมีการเชื่อมโยงกับระบบสืบค้นห้องสมุด
อัตโนมัติ PMB ที่สามารถสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลต่างประเทศ (DOAB: Directory of Open Access
Books) และระบบสืบค้น GURU Search สามารถค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุดภายนอก และ
ฐานข้อมูลคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดในรูปแบบการสืบค้นจุดเดียว (One Search) เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จ�ำกัดสถานที่และเวลา
งานจดหมายเหตุของคุรุสภา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำ
จดหมายของคุรุสภาเพื่อด�ำเนินงานเกี่ยวกับการจัดท�ำจดหมายเหตุของคุรุสภา ได้มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อด�ำเนินการพิจารณาเอกสาร หลักฐาน สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ พร้อมวิเคราะห์ คัดเลือก
เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติคุรุสภาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
สมบูรณ์ และได้ดำ� เนินการจัดท�ำต้นฉบับจดหมายเหตุของคุรสุ ภา เล่มที่ 1 เพือ่ เตรียมส�ำหรับการเผยแพร่
และให้บริการ
งานกิจกรรมการเรียนรู้ หอสมุดคุรุสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเสวนา
“คุรสุ ภาพาTalk: ครูยคุ ใหม่ เรียนรูใ้ ช้ ไอทีใกล้ตวั ” เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้
สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปรับวิธกี ารจัดการเรียนยุคใหม่ให้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในพื้นที่หอสมุดคุรุสภา และเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ Facebook Fan Page “หอสมุดคุรุสภา”
งานให้บริการพืน
้ ที่ ภายในหอสมุดคุรสุ ภา เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้หอสมุดคุรุสภาได้ด�ำเนินการปรับเปลี่ยนด้านการให้บริการ
พืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ผใู้ ช้บริการสามารถจัดกิจกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการทัง้ หน่วยงานภายใน
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และหน่วยงานภายนอก เช่น การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา
ประจ�ำปี 2563 การจัดรายการถ่ายทอดสด “(Live) @จันทรเกษม” ของเฟสบุค๊ แฟนเพจคุณหญิงกัลยา
โสภณพานิช การจัดกิจกรรม Online Workshop Academy ของส�ำนักงาน ผูบ้ ริหารงานเวิรล์ ไดแด็ค
เอเชีย 2020 (Worlddidac Asia 2020) เป็นต้น
งานบริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศ

งานในอนาคต
ในปี 2564 ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เพือ่ ยกระดับภารกิจของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทัว่ ไป ให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทัง้ ด้านคุณภาพ
การบริการ และการสือ่ สาร โดยพัฒนาองค์กรและการบริการให้มคี วามทันสมัย สือ่ สารได้อย่างรวดเร็ว
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในโลกยุคใหม่ มุง่ สูก่ ารเป็นคุรสุ ภายุค “Smart Digital” อย่างเต็มรูปแบบ
โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ คือ “เป็นเลิศด้านบริการวิชาชีพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีท่ นั สมัย”
ดังนี้
52

76 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ซึ่งเป็นการพัฒนาการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถน�ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุง
การให้บริการได้อย่างเหมาะสม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ การท�ำธุรกรรม และการให้บริการ
แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพในรูปแบบดิจทิ ลั โดยบูรณาการระบบบริการให้ครอบคลุมการใช้บริการ สามารถ
ช�ำระค่าธรรมเนียม แจ้งเปลีย่ นแปลงข้อมูล ร้องเรียน ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และแจ้งเตือนใบอนุญาต
หมดอายุ ทั้งยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ได้สะดวก เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านรูปแบบ Mobile Application
พัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล เช่น การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน และสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท�ำงานที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อ�ำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารและการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถบูรณาการและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีเอกภาพ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลง
สู่ประเทศไทย 4.0 โดยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบที่น�ำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้
ภูมปิ ญ
ั ญา และทักษะประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์เกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพ ซึง่ เป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
พัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมรองรับการให้บริการและบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครือข่ายทดแทนและเพิ่มเติม เพิ่มประสิทธิภาพ

เครือข่ายใยแก้วน�ำแสง (Fiber Optic) ติดตั้งระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสาร เครื่องมือ
อุปกรณ์ดิจิทัลที่จ�ำเป็นต่อการบริหารจัดการและการให้บริการ เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และ
ผู ้ ใช้ บ ริ การของส� ำนัก งานเลขาธิก ารคุรุสภา สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา
อย่างมีคุณภาพด้วยความมั่นคงปลอดภัย
หอสมุดคุรสุ ภา (e-Library) วางแผนให้มกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรูภ้ ายในหอสมุดคุรสุ ภา การตีพมิ พ์
และเผยแพร่จดหมายเหตุคุรุสภาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการด�ำเนินงาน
จัดจ้างออกแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์และหอเกียรติยศภายในหอสมุดคุรุสภา
จัดท�ำแอปพลิเคชันส�ำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา “Khuru On Mobile” เพื่อไม่พลาด
ทุกข้อมูลส�ำคัญของคุรุสภา เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั่วประเทศให้ได้รับความสะดวก และมีเครื่องมือสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟน ในรูปแบบ
Mobile Application ซึง่ เป็นช่องทางการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงและคลอบคลุม
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผูใ้ ช้งานได้ทกุ ช่วงวัยในยุคดิจทิ ัลและ
สังคมออนไลน์ทุกวันนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทั้ง iOS และ Android
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งานอ�ำนวยการ
“ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ส� ำ นั ก อ� ำ นวยการ เป็ น ส่ ว นงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการการด� ำ เนิ น งานตามภารกิ จ ในด้ า น
งานสารบรรณกลางของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา การบริหารงานบุคคลและการจัดสวัสดิการต่าง ๆ
งานเลขานุการ งานประชุมคณะกรรมการคุรสุ ภา งานประชุมคณะกรรมการมาตาฐานวิชาชีพ งานการ
บริหารการเงินบัญชี พัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้งการด�ำเนินงานคุรุสภาจังหวัด
งานเด่นในรอบปี 2563
การบริหารงานบุคคล
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เห็นถึงความส�ำคัญในการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ทักษะ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคดิจิทัล การพัฒนารูปแบบวิถีชีวิตใหม่
โดยมีการจัดอบรมและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมในหลักสูตรที่ส�ำคัญ
1. การอบรมในรูปแบบสือ่ อบรม Online โดยมีผเู้ ข้ารับการอบรมจ�ำนวน 135 คน 185 หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน หลักสูตรเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายต่าง ๆ การอบรม
การจัดท�ำแผนป้องกันอัคคีภัย
2. การอบรมเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นผูบ้ ริหาร “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูน้ ำ� ยุคใหม่”
รุ่นที่ 2 จ�ำนวน 18 คน ระยะเวลาในการอบรมตามหลักสูตรที่ก�ำหนด ไม่น้อยกว่า 110 ชั่วโมง
3. ด�ำเนินการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งในกลุม่ บริหาร ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก 3 อัตรา และต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกลุ่ม จ�ำนวน 6 อัตรา
การบริหารจัดการภารกิจของคุรุสภาในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
คุรสุ ภาได้มกี ารกระจายงานตามภารกิจไปยังส่วนภูมภิ าค ในเรือ่ งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพัฒนาและยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและสนับสุนการด�ำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการให้บริการ
ณ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จ�ำนวน 76 แห่ง มีบุคลากรให้บริการ 166 คน โดยบุคลากรได้รับการ
อบรมให้มีความรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายในทุก ๆ ปี ซึ่งในปี 2563 ได้จัด 2 ครั้ง เมื่อเดือนมีนาคม
และเดือนสิงหาคม 2563
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การบริหารงานประชุม
1. การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา จ�ำนวน 12 ครั้ง เพื่อก�ำหนดนโยบายและแนวทาง
ในการด�ำเนินงานของคุรสุ ภาตามอ�ำนาจหน้าทีท่ บี่ ญั ญัตไิ ว้ในมาตรา 9 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2. ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จ�ำนวน 12 ครัง้ เพือ่ ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
การจัดกิจกรรมส�ำคัญ
ในปี 2563 ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา น�ำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดวชิราลงกรณ
วราราม (ธ) พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 และจัดงานวันคล้าย
วันสถาปนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 75 ปี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ด�ำเนินการจัดการด้านพลังงาน โดยในปี 2563 โดยมีการอบรม
ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานจาก
กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุรัก ษาพลัง งาน (พพ.) รวมทั้งได้มีการรณรงค์ในการลดใช้
กล่องโฟม ถุงพลาสติก การคัดแยกขยะ มีการอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร “ท�ำความดีด้วยหัวใจ
ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ได้รับคะแนนเต็ม 10
การปรับปรุงระเบียบและมาตการต่าง ๆ
1. ปรับปรุงระเบียบส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลของพนักงานเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถรองรับกับ
การเจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉินวิกฤติ และกรณีอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง
2. การก�ำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พร้อมทัง้ จัดสถานที่ เครือ่ งวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ฯลฯ
โดยมีการเผยแพร่ให้บุคลากรถือปฏิบัติ
งานในอนาคต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส�ำนักอ�ำนวยการ ยังคงมุง่ มัน่ พัฒนาการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการให้การสนับสนุนส่วนงานต่าง ๆ ในการด�ำเนินการให้บรรลุตามภารกิจ
โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร การจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร ระบบงาน การเงิน บัญชี พัสดุ
อาคารสถานที่ แ ละยานพาหนะ การปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งเสี ย งห้ อ งประชุ ม โดยมุ ่ ง เน้ น การจั ด การ
โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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งานตรวจสอบภายใน

“ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ผลงาน นำ�หลักธรรมาภิบาล
มาบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ”

งานเด่นในรอบปี 2563
ด�ำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวง
การคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
งานในอนาคต
เป้าหมายการท�ำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. สอบทานกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
2. สอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
3. ด�ำเนินการให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
4. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา
5. สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และกระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
6. จัดท�ำรายงานการประเมินผลการด�ำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา
7. จัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. ด�ำเนินการตรวจสอบ จัดท�ำรายงานการตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบ
ผลการด�ำเนินงาน งาน/โครงการ ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9. ประสานงานกับผูต้ รวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ
10. ปฏิบัติงานในการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
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งานพัฒนาระบบงาน
กพร. ยุคใหม่มุ่งพัฒนาสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
เป็นองค์การสมัยใหม่
(Modern organization) ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

งานเด่นในรอบปี 2563
คณะกรรมการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม องค์ ก ารมหาชน (กพม.) โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี ก�ำหนดให้ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต้องประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัตเิ ฉพาะ และผูอ้ ำ� นวยการองค์การมหาชน ส่งไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) เป็นประจ�ำทุกปี ปีงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ได้ก�ำหนดกรอบ
การประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน และส่วนที่ 3
ตัวชี้วัด monitor และยังเป็นปีแรกที่มีการปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน
ให้รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาได้รับผลการประเมินในภาพรวม 94.25 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
การส�ำรวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการต่อการให้บริการของคุรสุ ภา ในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประจ�ำปี 2563 โดยส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส�ำรวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ผูป้ ระสงค์ทจี่ ะประกอบวิชาชีพ และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจากทัว่ ประเทศ ซึง่ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ “คุรุสภา” ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้
1. ด้านจริยธรรม คุณธรรมที่พึงมีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ร้อยละ 95.15
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ร้อยละ 94.34
3. ด้านความสะดวก รวดเร็ว
ร้อยละ 92.65
4. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ร้อยละ 91.53
5. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ 91.10
6. ด้านเทคโนโลยีที่ให้บริการ
ร้อยละ 90.65
7. ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ร้อยละ 89.56
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โดยในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ โดยมีค่าร้อยละ 94.86
อยู่ในระดับมากที่สุด
งานในอนาคต
กลุม่ พัฒนาระบบงาน มีหน้าทีใ่ นการวางแผนและพัฒนาระบบงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
การก�ำหนดกรอบและด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. และเพื่อปรับ
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้เข้ากับยุค New Normal ความเป็นปกติใหม่
กลุ่มพัฒนาระบบงานจึงควรมีการพัฒนาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่มีรูปแบบยืดหยุ่น เน้นทักษะ
การท�ำงาน และสามารถท�ำงานได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ซึง่ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 258
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 20 ในประเด็น การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยปีงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2564 กลุม่ พัฒนาระบบงาน
จะด�ำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก�ำลังของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาให้มคี วามสอดคล้อง
เหมาะสม เพื่อยกระดับส�ำนักงานให้เป็นองค์การสมัยใหม่
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สถาบันคุรุพัฒนา
สถาบันคุรพุ ฒ
ั นาจัดตัง้ ขึน้ ตามระเบียบคณะกรรมการคุรสุ ภา ว่าด้วยการจัดตัง้ สถาบันคุรพุ ฒ
ั นา
พ.ศ. 2560 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 เป็นสถาบันวิชาการชัน้ สูง ในก�ำกับของคุรสุ ภา เป็นส่วนงานหนึง่
ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่
ของส่วนงานในส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2560 มีสถานะเทียบเท่าส�ำนัก ใช้ค�ำย่อว่า “สคพ.”
และให้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Teacher Professional Development Institute”
ใช้ค�ำย่อว่า “TPDI”
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันคุรุพัฒนาได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร
เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ก�ำหนด
ให้มีการติดตามและประเมินผลการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โดยตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 มีผู้ผ่านการพัฒนาในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองกว่า
400,149 คน จาก 7,056 รุ่น จากหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง 4,671 หลักสูตร
ปีงบประมาณ

จ�ำนวนครูที่เข้าอบรม (คน)

จ�ำนวนรุ่นที่เปิดอบรม

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รวม

297,656
53,906
17,483
31,104
400,149

4,795
1,005
624
632
7,056
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.พ. 2564

สถาบันคุรพุ ฒ
ั นาได้รบั มอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกรรมการขับเคลือ่ น
การผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยมี ที่ ป รึ ก ษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการคุรุสภาเป็นกรรมการและ
เลขานุ ก าร ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการขึ้ น มา จ� ำ นวน 4 คณะ ประกอบด้ ว ย
คณะอนุกรรมการด้านปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ คณะอนุกรรมการด้านประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา คณะอนุกรรมการด้านอาชีวศึกษา และคณะอนุกรรมการด้านการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยคณะอนุกรรมการแต่ละคณะได้มีการประชุมเพื่อก�ำหนดสมรรถนะ และ
รายละเอียดวิชาที่จะน�ำมาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะกรรมการกรรมการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการมีมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศใช้และจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักเกณฑ์ในการรับรองหลักสูตรเพือ่ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ของสถาบันคุรุพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อีกด้วย
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คณะผูบ
้ ริหาร
และพนักงานเจ้าหน้าที่
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ท�ำเนียบผู้บริหารส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

1

2

1. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เลขาธิการคุรุสภา

2. ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน

ทีป
่ รึกษาของส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา
ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

3. นายรณชิต บุตรภักดีธรรม

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านกฎหมาย
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ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ

1

2

3

1. นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ

2. นางสาวภัทราวจี ธีรกีรยุต

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

3. นางสาวอรนุช หงวนไธสง

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มรับรองปริญญา
และประกาศนียบัตร

4. นางสาวสุดา ด้วงเทพ

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มรับรองความรู้และความช�ำนาญ

4
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ส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1

2

3

1. นางมณฑา แสงชัน

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2. นางสาวภัททินี เชาว์เมธากุล

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1

3. นางสาวธีรนุช สายปัญญา

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2

4. นางเกศนภา จึงด�ำรงกิจ

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

4
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ส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ

1

2

1. ดร.สุญาดา สุนทรศารทูล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ

2. นายจิรวัฒน์ ประกอบใน

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มก�ำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. นางเพียงใจ ขาวเหลือง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฎหมาย
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ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

1

3

2

1. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

2. นางภัทราวรรณ ประกอบใน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาวิชาชีพ

3. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ (รก.)

4. นางสาววินีตา รังสิวรารักษ์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ส�ำนักนโยบายและแผน

1

2

3

1. นางสาววราภรณ์ สายน้อย

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน

2. ว่าที่ร้อยตรี ชานนท์ วรรณนะ

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มแผน และงบประมาณ

3. นายสนธยา จินดามุกข์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล

4. นางสาวณิชา มั่นนุช

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

4
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ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

3

2

1. นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. นายอนุสรณ์ พัดลม

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร (รก.)

4. นายณรงค์ชัย อาจวิชัย

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิทยบริการ
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ส�ำนักอ�ำนวยการ

1

2

3

4

1. นางนิรมล นาฏกระสูตร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ

2. นางนิรมล นาฏกระสูตร

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานกลาง (รก.)

3. นางสาวอันชรี แสงพัน

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

4. นางสาวนันทิดา สุขพงษ์ไทย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

5. นางสาวนิลวรรณ โรงแสง

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่

6. นางภรณี สรสังวรณ์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มการประชุมและประสานงาน

76

76 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

5

6

76 ปี ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

77

าร

ริห

ุ่มบ

กล
งา
น

กล
าง

กล
ุ่มบ
ร

คล

ัญ
ชี

าน
บุค

งิน
แล
ะบ

ิหา
รง

กล
ุ่มก
าร
เ

ละ
อา
คา
รส
ถา
นท
ี่

สา
นง
าน
ระ

กล
ุ่มก
าร
พ
ัสด
ุแ

ชุม
แล
ะป
ระ
กล
ุ่มก
าร
ป

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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สถาบันคุรุพัฒนา
นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ (รก.)

กลุ่มพัฒนาระบบงาน
นางพัชริกา ม่วงสีเมืองดี

ผูอ
้ ำ� นวยการกลุม
่ พัฒนาระบบงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวอภิญญา โพธิพันธ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษา

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน

นายรณชิต บุตรภักดีธรรม

อ�ำนวยการผลิต

นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ
นางสาววราภรณ์ สายน้อย
นางนิรมล นาฏกระสูตร
นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง

กองบรรณาธิการ

นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง
นางสาววรวรรณ พรพิพัฒน์
นายวัชรพล เหมืองจา
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เลขาธิการคุรุสภา
ที่ ป รึ ก ษาของส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านกฎหมาย

ดร.สุญาดา สุนทรศารทูล
นางมณฑา แสงชัน
นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี

นางจิรภฎา ทองขาว
นางสาวธัญรัตน์ ศิริเมฆา
นายทรงชัย ชื่นล้วน

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

