
ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา 
วาดวยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓

----------------------------
อาศัยมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๕๓   และครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๕๓    คณะกรรมการคุรุสภา  จึงวางระเบียบ
คณะกรรมการคุรุสภา วาดวยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา วาดวยคณะกรรมการคุรุสภาเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”  

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”   หมายความวา   คณะกรรมการคุรุสภา
“สํานักงาน”   หมายความวา   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
“คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความวา   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่คุรุสภาประกาศ

กําหนดใหเปนเขตพื้นที่ในการใหบริการงานตามภารกิจของคุรุสภาในกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาค
“ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  หมายความวา  ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร

การศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

ขอ ๔  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต ๑ และเขต ๒ ที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา จํานวนเขตละไมเกินสิบสามคน  ประกอบดวย 

(๑)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เปนประธานกรรมการโดยตําแหนง    
(๒)  ผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เปนกรรมการโดยตําแหนง    
(๓)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนหกคน   ประกอบดวย  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพครูจํานวนสี่คน ผูแทนผูประกอบ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคน     และผูแทนผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกจํานวนหนึ่งคน    
เปนกรรมการ

(๔)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการ



                                                                                       ๒

(๕)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการ       

(๖)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจํานวน 
หนึ่งคน  เปนกรรมการ       

(๗)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   สังกัดกรุงเทพมหานครจํานวนหนึ่งคน 
 เปนกรรมการ 

(๘)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดอื่น  นอกจากที่กําหนดไวใน (๓) - (๗)    
จํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการ

ในกรณีที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาใด ไมมีผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดใดสังกัด
หนึ่งตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง   ใหถือวาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานั้น  ประกอบดวย 
ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเทาสังกัดที่มีอยู

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  มอบหมายใหบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคนใดคนหนึ่ง  เปนเลขานุการ 

ขอ ๕  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต ๓   ที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา    จํานวนไมเกินสิบสามคน   ประกอบดวย 

(๑)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เปนประธานกรรมการโดยตําแหนง   
(๒)  ผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เปนกรรมการโดยตําแหนง    
 (๓)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนหกคน  ประกอบดวย  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพครูจํานวนสี่คน   ผูแทนผูประกอบ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคน     และผูแทนผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกจํานวนหนึ่งคน    
เปนกรรมการ

(๔)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนจํานวนหาคน  เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มอบหมายใหบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนใดคนหนึ่ง  เปนเลขานุการ 

ขอ ๖  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสวนภูมิภาค ที่กําหนด
ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  จํานวนไมเกินสิบสามคน  ประกอบดวย 

(๑)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เปนประธานกรรมการโดยตําแหนง    
(๒)  ผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เปนกรรมการโดยตําแหนง
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(๓)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจํานวนหกคน ประกอบดวย  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพครูระดับประถมศึกษาจํานวนสามคน   
ผูแทนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวนหนึ่งคน     ผูแทนผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจํานวนหนึ่งคน    และผูแทนผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกจํานวนหนึ่งคน 
เปนกรรมการ   

(๔)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนจํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการ

 (๕)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการ

(๖)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการ       

(๗)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจํานวน 
หนึ่งคน  เปนกรรมการ 

(๘)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดอื่น   นอกจากที่กําหนดไวใน (๓) - (๗)    
จํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการ

ในกรณีที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาใด ไมมีผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดใดสังกัด
หนึ่งตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง   ใหถือวาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานั้น  ประกอบดวย 
ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเทาสังกัดที่มีอยู

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มอบหมายใหบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คนใดคนหนึ่ง  เปนเลขานุการ  และใหบุคลากรคุรุสภาในสวน
ภูมิภาค   เปนผูชวยเลขานุการ

ขอ ๗   คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา    อาจแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษาตามที่เห็นสมควรจํานวนไมเกินสามคน จากผูแทนคณบดีคณะครุศาสตรหรือศึกษาศาสตร    
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผูทรงคุณวุฒิอื่น  
แลวแตกรณี

ขอ ๘  การไดมาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖  ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานกําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ขอ ๙  กรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ที่มาจากผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ในขอ ๔   ขอ ๕  และขอ ๖  ตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้

(๑)  เปนสมาชิกคุรุสภาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖



                                                                                       ๔

(๒)  ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาแลวไมนอยกวาสามป   
(๓)  ไมเคยถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการคุรุสภาวินิจฉัยชี้ขาดวา

ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(๔) ไมเคยถูกลงโทษวินัยอยางรายแรง  นับแตวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชบังคับ
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

หรือดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหาร  ที่ปรึกษา  หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
(๖) ไมมีตําแหนงเปนกรรมการหรืออนุกรรมการที่แตงตั้งโดย คณะกรรมการคุรุสภา     

คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ขอ ๑๐  กรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่มาจากผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา                                                                                                             
ใหอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับการแตงตั้งอีก แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได

ขอ ๑๑  ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตามความจําเปน  
ความเหมาะสม   และความคลองตัวในการบริหารงานตามอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการกําหนด  เพื่อ
ใหบริการผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาค

ขอ ๑๒   คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและการประกอบวิชาชีพใน

เขตพื้นที่การศึกษาตอสํานักงาน 
(๒)  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ  มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณของวิชาชีพ และ

การยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
(๓)  ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการจัดงานวันครู
(๔)  จัดทําหลักสูตร นําเสนอหลักสูตร หรือใหความเห็นชอบหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนา

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาใหการรับรอง 

(๕) ใหความเห็นชอบและอนุมัติเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของเครือขาย
การพัฒนาวิชาชีพในเขตพื้นที่การศึกษา  ที่ขึ้นทะเบียนเปนเครือขายของคุรุสภา
 (๖) พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   เพื่อรับรางวัลตางๆ ของคุรุสภา  ตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  และขั้นตอนที่คณะกรรมการหรือสํานักงานกําหนด

(๗) จัดทําหรือรับรองผลการดําเนินงาน แผนงาน และงบประมาณประจําป เสนอคณะกรรมการ
(๘) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือสํานักงาน



                                                                                       ๕

ขอ ๑๓ ใหสํานักงานเปนหนวยประสานงานใหการดําเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษา  เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบนี้

ขอ ๑๔  ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ชี้ขาดปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

                                  ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓         

                             

(นายดิเรก  พรสีมา)
ประธานกรรมการคุรุสภา
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ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา 

ว่าด้วยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓

----------------------------



อาศัยมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓   และครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๕๓    คณะกรรมการคุรุสภา  จึงวางระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ไว้ ดังต่อไปนี้



ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”  

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 



“คณะกรรมการ”   หมายความว่า   คณะกรรมการคุรุสภา



“สำนักงาน”   หมายความว่า   สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา




“คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความว่า   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่คุรุสภาประกาศกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ในการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภาในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค



“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  หมายความว่า  ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๔  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  

เขต ๑ และเขต ๒ ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา จำนวนเขตละไม่เกินสิบสามคน  ประกอบด้วย 

(๑)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง    

(๒)  ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง    

(๓)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนหกคน   ประกอบด้วย  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูจำนวนสี่คน ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคน     และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์จำนวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ

(๔)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

จำนวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ

(๕)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ       

(๖)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน 

หนึ่งคน  เป็นกรรมการ       

(๗)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   สังกัดกรุงเทพมหานครจำนวนหนึ่งคน 

 เป็นกรรมการ 

(๘)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดอื่น  นอกจากที่กำหนดไว้ใน (๓) - (๗)    

จำนวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ

ในกรณีที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาใด ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดใดสังกัด

หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง   ให้ถือว่าคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานั้น  ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเท่าสังกัดที่มีอยู่



ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคนใดคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการ 





ข้อ ๕  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๓   ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา    จำนวนไม่เกินสิบสามคน   ประกอบด้วย 

(๑)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง   

(๒)  ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง    

 (๓)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนหกคน  ประกอบด้วย  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูจำนวนสี่คน   ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคน     และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์จำนวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ

(๔)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนจำนวนห้าคน  เป็นกรรมการ 



ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนใดคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการ 

ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาส่วนภูมิภาค ที่กำหนด

ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  จำนวนไม่เกินสิบสามคน  ประกอบด้วย 

(๑)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง    

(๒)  ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

(๓)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจำนวนหกคน ประกอบด้วย  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับประถมศึกษาจำนวนสามคน   ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวนหนึ่งคน     ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวนหนึ่งคน    และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ   

(๔)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนจำนวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ

 (๕)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

จำนวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ

(๖)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ       

(๗)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน 

หนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๘)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดอื่น   นอกจากที่กำหนดไว้ใน (๓) - (๗)    

จำนวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ

ในกรณีที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาใด ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดใดสังกัด

หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง   ให้ถือว่าคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานั้น  ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเท่าสังกัดที่มีอยู่



ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คนใดคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการ  และให้บุคลากรคุรุสภาในส่วนภูมิภาค   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๗   คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา    อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการคุรุสภา

เขตพื้นที่การศึกษาตามที่เห็นสมควรจำนวนไม่เกินสามคน จากผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์    ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น  แล้วแต่กรณี



ข้อ ๘  การได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ



ข้อ ๙   กรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ที่มาจากผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในข้อ ๔   ข้อ ๕  และข้อ ๖  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

(๑)  เป็นสมาชิกคุรุสภาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและ  

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖


(๒)  ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี   

(๓)  ไม่เคยถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการคุรุสภาวินิจฉัยชี้ขาดว่า

ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

(๔)  ไม่เคยถูกลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง  นับแต่วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหาร  ที่ปรึกษา  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

(6) ไม่มีตำแหน่งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการที่แต่งตั้งโดย คณะกรรมการคุรุสภา     

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



ข้อ ๑๐  กรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่มาจากผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ให้อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

ข้อ ๑๑  ให้คณะกรรมการประกาศกำหนดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตามความจำเป็น  

ความเหมาะสม   และความคล่องตัวในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการกำหนด  เพื่อให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค



ข้อ ๑๒   คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



(๑)  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและการประกอบวิชาชีพในเขตพื้นที่การศึกษาต่อสำนักงาน 



(๒)  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ  มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  

(๓)  ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดงานวันครู

(๔)  จัดทำหลักสูตร นำเสนอหลักสูตร หรือให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง 

(๕) ให้ความเห็นชอบและอนุมัติเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของเครือข่าย

การพัฒนาวิชาชีพในเขตพื้นที่การศึกษา  ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายของคุรุสภา

 

(๖) พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   เพื่อรับรางวัลต่างๆ ของคุรุสภา  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และขั้นตอนที่คณะกรรมการหรือสำนักงานกำหนด

(๗) จัดทำหรือรับรองผลการดำเนินงาน แผนงาน และงบประมาณประจำปี เสนอคณะกรรมการ

(๘) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือสำนักงาน

ข้อ ๑๓ ให้สำนักงานเป็นหน่วยประสานงานให้การดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาเขตพื้นที่

การศึกษา  เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบนี้



ข้อ ๑๔  ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

                                  ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓         



(นายดิเรก  พรสีมา)

ประธานกรรมการคุรุสภา


