
แนวทางการดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
*********************

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ไดจัดทําแนวทาง  ขั้นตอน  รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงาน
เพื่อใหไดมาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  ตั้งแตการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา   การสรรหา
ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  
โดยมีรายละเอียดประกอบดวย  ๔  สวน  คือ

สวนที่ ๑    สรุปสาระสําคัญของระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย   รายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดใหมีคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  
และคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งคุรุสภากําหนดใหมีระเบียบและประกาศรวม  ๓  ฉบับ   

สวนที่ ๒    แนวทางการดําเนินการสรรหากรรมการ  ประกอบดวย  รายละเอียดเกี่ยวกับ
ความหมายของหนวยงานตนสังกัด  สมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษา   ซึ่งมีอยูทั้งในกรุงเทพมหานคร
และสวนภูมิภาค  เพื ่อใหเขาใจตรงกันและดําเนินการสรรหาใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  การ
แตงตั ้งคณะกรรมการสรรหาผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    การสรรหาผูแทนผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเปนกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา   การประสานกับหนวยงานเพื่อเสนอผูแทนผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเปนกรรมการสรรหาและเปนกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  และกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

สวนที่ ๓    ตัวอยางหนังสือที่เกี่ยวของกับการสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
      ภาคผนวก   ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

สวนที่ ๑
สรุปสาระสําคัญของระเบียบและประกาศ

เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

        ๑.  ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา วาดวยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.  ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง  การกําหนดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓
๓.  ประกาศสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา   เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

สาระสําคัญโดยสรุป   
๑.  ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภากําหนดใหมี  “คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา”  โดยให

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่คุรุสภาประกาศกําหนดใหเปนเขตพื้นที่ในการใหบริการงานตามภารกิจของ
คุรุสภาในกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาค



๒

๒.  ประกาศคณะกรรมการคุรุสภากําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เปนคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาในการใหบริการงานตามภารกิจของคุรุสภาทั้งในกรุงเทพมหานคร
และในสวนภูมิภาค   จํานวน  ๑๘๕   เขต   ดังนี้

   (๑) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑  และเขต ๒     เปนที่ตั้ง
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๑ และ เขต ๒  โดย

      - คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  เปนเขตใหบริการของ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด (ยกเวน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา  และสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร
ทองที่เขตพญาไท   บางซื่อ   ดุสิต   สัมพันธวงศ   ปทุมวัน   ราชเทวี  พระนคร  ปอมปราบศัตรูพาย  บางแค  
บางขุนเทียน   บางบอน  ทุงครุ ราษฎรบูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา 
บางพลัด  บางกอกนอย  บางกอกใหญ   และหนองแขม    

      - คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๒   เปนเขตใหบริการของ  
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด     (ยกเวน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา และสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน)  ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร
ทองที่เขตบางรัก  วัฒนา   สาทร   พระโขนง   บางนา  คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา    ดินแดง   หวยขวาง   
จตุจักร   ลาดพราว  บางเขน สายไหม  บึงกุม  บางกะป  วังทองหลาง  ดอนเมือง  หลักสี่   ลาดกระบัง  สะพานสูง  
คันนายาว  มีนบุรี  คลองสามวา  หนองจอก  ประเวศ   และสวนหลวง    

    (๒) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เปนที่ตั้ง
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๓   เปนเขตใหบริการของหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา  และสังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   ที่อยูในทองที่ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร   

   (๓) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสวนภูมิภาคทุกเขตพื้นที่
การศึกษา  จํานวน  ๑๘๒  เขต  เปนที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาในสวนภูมิภาค เพื่อเปนเขตใหบริการของ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่ตั้งอยูทองที่อําเภอในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในสวนภูมิภาคทุกเขตพื้นที่การศึกษา

๓.  ใหคณะกรรมการคุรุสภา  แตงตั้งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต ๑  และเขต ๒   จํานวนเขตละไมเกิน  ๑๓  คน ประกอบดวย 

(๑)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เปนประธานกรรมการ
โดยตําแหนง    

(๒)  ผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เปนกรรมการโดยตําแหนง  



๓
  
(๓) ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน  ๖  คน เปนกรรมการ  ประกอบดวย  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพครู
จํานวน  ๔  คน ผูแทนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  ๑  คน และผูแทนผูประกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศกจํานวน  ๑  คน    

(๔)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  จํานวน  ๑  คน  เปนกรรมการ

(๕)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวน  ๑  คน  เปนกรรมการ       

(๖) ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จํานวนวน  ๑  คน  เปนกรรมการ       

(๗)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   สังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน
๑  คน  เปนกรรมการ    

(๘)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดอื่น      นอกจากที่กําหนดไวใน 
(๓) - (๗)   จํานวน  ๑  คน  เปนกรรมการ

ในกรณีที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาใด ไมมีผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดใดสังกัด
หนึ่งตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง   ใหถือวาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานั้น  ประกอบดวย 
ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเทาสังกัดที่มีอยู

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  มอบหมายใหบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคนใดคนหนึ่ง  เปนเลขานุการ 

๔.   ใหคณะกรรมการคุรุสภาแต งตั้ งคณะกรรมการคุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษ า
กรุงเทพมหานคร  เขต ๓   ที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา    จํานวนไมเกิน  ๑๓  คน   
ประกอบดวย 

(๑)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เปนประธานกรรมการ
โดยตําแหนง   

(๒)  ผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เปนกรรมการโดย
ตําแหนง    

(๓) ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับประถมศึกษา   สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน  ๖  คน  เปนกรรมการ  ประกอบดวย  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพครู
จํานวน ๔ คน   ผูแทนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  ๑  คน     และผูแทนผูประกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศกจํานวน  ๑  คน   เปนกรรมการ

(๔) ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนจํานวน  ๕  คน  เปนกรรมการ 



๔

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มอบหมายใหบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนใดคนหนึ่ง  เปนเลขานุการ 

๕. ใหคณะกรรมการคุรุสภาแตงตั้งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาสวนภูมิภาค  ที่
กําหนดตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  จํานวนไมเกิน  ๑๓  คน  ประกอบดวย 

(๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เปนประธานกรรมการ
โดยตําแหนง    

(๒) ผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เปนกรรมการโดย
ตําแหนง

(๓)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน ๖ คน เปนกรรมการ ประกอบดวย ผูแทนผูประกอบวิชาชีพครูระดับ
ประถมศึกษาจํานวน  ๓  คน ผูแทนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน  ๑  คน     
ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจํานวน ๑ คน  และผูแทนผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
จํานวน  ๑  คน เปนกรรมการ   

(๔)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนจํานวน  ๑  คน  เปนกรรมการ

(๕) ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจํานวน  ๑  คน  เปนกรรมการ

(๖)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวน  ๑  คน  เปนกรรมการ       

(๗) ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จํานวน ๑  คน  เปนกรรมการ 

(๘)  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดอื่น   นอกจากที่กําหนดไวใน 
(๓) - (๗)  จํานวน  ๑  คน  เปนกรรมการ

ในกรณีที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาใด ไมมีผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดใดสังกัด
หนึ่งตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง   ใหถือวาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานั้น  ประกอบดวย 
ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเทาสังกัดที่มีอยู

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มอบหมายใหบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คนใดคนหนึ่ง  เปนเลขานุการ  และใหบุคลากรคุรุสภาใน
สวนภูมิภาค   เปนผูชวยเลขานุการ



๕

๖.  คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา    อาจแตงตั้งที่ปรึกษา   คณะกรรมการคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษาตามที่เห็นสมควรจํานวนไมเกิน  ๓  คน จากผูแทนคณบดีคณะครุศาสตรหรือศึกษาศาสตร    
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผูทรงคุณวุฒิอื่น  
แลวแตกรณี

๗. กรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา   ที่มาจากผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้

(๑)  เปนสมาชิกคุรุสภาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

(๒)  ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาแลวไมนอยกวา  ๓  ป   
(๓)  ไมเคยถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการคุรุสภาวินิจฉัย

ชี้ขาดวาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
(๔) ไมเคยถูกลงโทษวินัยอยางรายแรง  นับแตวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชบังคับ
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  

กรรมการหรือดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหาร  ที่ปรึกษา  หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
(๗) ไมมีตําแหนงเปนกรรมการหรืออนุกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ

คุรุสภา   คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๘.  การไดมาซึ่งกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่มาจากผูแทนผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  ใหประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวน  ๗  -  ๙  คน  
ประกอบดวย 

(๑)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาที่เปน
ที่ตั้งของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแตละแหงเปนประธานกรรมการ

(๒) ผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาที่
เปนที่ตั้งของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแตละแหงเปนกรรมการ

(๓)  ผูแทนหนวยงานสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   กรุงเทพมหานคร   และสังกัดอื่น   สังกัดละ  ๑  คน เปนกรรมการ   กรณี  
คุรุสภาเขตพื้นที่ใดไมมีผูแทนหนวยงานสังกัดใด  ใหมีผูแทนหนวยงานเฉพาะเทาจํานวนที่มีอยู

(๔) บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาที่เปนที่ตั้ง
ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแตละแหงที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งใหเปนเลขานุการ
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คณะกรรมการสรรหา   มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูแทนผูประกอบวิชาชีพที่ไดรับการเสนอ
จากหนวยงานตนสังกัดและสมาคมหรือชมรมที่มีคุณสมบัติครบถวน  และใหไดจํานวนตามที่กําหนด

๙.  การเสนอชื่อผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และเขต ๒  ใหดําเนินการดังนี้

(๑)  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเสนอ
ชื่อผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดจํานวน  ๑  คน        

(๒)  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเสนอชื่อผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ในสังกัดจํานวน  ๑  คน 

(๓) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานครเสนอชื่อผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ในสังกัดจํานวน  ๑  คน   

(๔)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอชื่อผูแทนผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในสังกัดจํานวน  ๑  คน

(๕)  สมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แตละสังกัดที่กอตั้งกอนประกาศนี้ใชบังคับ   เสนอผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน  ๖  คน     ประกอบดวย   ผูแทนผูประกอบวิชาชีพครู
จํานวน ๔ คน ผูแทนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  ๑ คน และผูแทนผูประกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศกจํานวน  ๑ คน   กรณีที่ไมมีสมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  ใหหนวยงานตนสังกัดเปนผูเสนอชื่อผูแทนตามจํานวนที่กําหนดตอคณะกรรมการสรรหา

(๖) หนวยงานตนสังกัดอื่น นอกจากทีก่ําหนดไวใน (๑) - (๕) เสนอชื่อผูแทนผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาไดสังกัดละ  ๑  คน   เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาจากจํานวนที่เสนอใหเหลือ
จํานวน  ๑  คน

๑๐.  การเสนอชื่อผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓    ใหดําเนินการดังนี้

(๑) สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเสนอชื่อผูแทนผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดจํานวน  ๕  คน

(๒)  สมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แตละสังกัดที่กอตั้งกอนประกาศนี้ใชบังคับ เสนอผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน  ๖  คน ประกอบดวย ผูแทนผูประกอบวิชาชีพครู
จํานวน  ๔  คน ผูแทนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  ๑  คน และผูแทนผูประกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศกจํานวน  ๑  คน  กรณีที่ไมมีสมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     
ใหหนวยงานตนสังกัดเปนผูเสนอชื่อผูแทนตามจํานวนที่กําหนดตอคณะกรรมการสรรหา
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๑๑. การเสนอชื่อผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษาสวนภูมิภาค   ใหดําเนินการดังนี้

(๑)  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเสนอชื่อผูแทนผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดจํานวน  ๑  คน

(๒) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอชื่อผูแทนผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในสังกัดจํานวน  ๑  คน  

(๓)  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเสนอ
ชื่อผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดจํานวน  ๑  คน        

(๔) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเสนอชื่อผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ในสังกัดจํานวน  ๑  คน 

(๕) สมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แตละสังกัดที่กอตั้งกอนประกาศนี้ใชบังคับ เสนอผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน  ๖  คน  ประกอบดวย   ผูแทนผูประกอบวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา
จํานวน  ๓  คน  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน  ๑  คน   ผูแทนผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจํานวน  ๑  คน  และผูแทนผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกจํานวน  ๑  คน    
กรณีที่ไมมีสมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    ใหหนวยงานตนสังกัด
เปนผูเสนอชื่อผูแทนตามจํานวนที่กําหนดตอคณะกรรมการสรรหา

(๖) หนวยงานตนสังกัดอื่น นอกจากที่กําหนดไวใน (๑) - (๕) เสนอชื่อผูแทน
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดสังกัดละ  ๑  คน   เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาจากจํานวนที่เสนอ
ใหเหลือจํานวน  ๑  คน

๑๒.  ใหประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการสรรหาผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา เปนกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
จากสํานักงาน    และใหแจงรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเสนอคณะกรรมการ
คุรุสภาแตงตั้งตอไป



๘

สวนที่ ๒
แนวทางการดําเนินการสรรหากรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

ความหมายของสังกัดตาง ๆ  

ที่ ตนสังกัด ในกรุงเทพมหานครหมายถึง ในสวนภูมิภาคหมายถึง
๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปน
ที่ตั้งของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๒ สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน  

สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น  
กระทรวงศึกษาธิการ

 คณะกรรมการประสานและ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
ในระดับจังหวัด  

๓ สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  

สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย   กระทรวงศึกษาธิการ    

สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด       ที่เปนที่ตั้ง
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๔ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดที ่     
เปนที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 

๕ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  

สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด  ที่เปนที่ตั้งคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษา

๖ กรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร -
๗ สังกัดอื่น  

- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
จังหวัดนครปฐม

- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
กระทรวงวัฒนธรรม    

วิทยาลัยนาฏศิลป   ที่ตั้งอยูใน
ทองที่ของคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษา

- สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา  กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาที่ตั้งอยูในทองที่
ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

- สํานักงานพระพุทธศาสนา
   แหงชาติ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เปนที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา



๙

ที่ หนวยงานตนสังกัด ในสวนกลางหมายถึง ในสวนภูมิภาคหมายถึง
๘ สมาคมหรือชมรมวิชาชีพทาง

การศึกษาของผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่กอตั้งกอน  วันที่ 
๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓

สมาคมหรือชมรมวิชาชีพทาง
การศึกษาของผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ตั้งอยูในทองที่
เขตในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 
เขต ๑  หรือ เขต ๒  หรือ เขต ๓
ที่ขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกศูนย
เครือขายพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา

สมาคมหรือชมรมวิชาชีพทาง
การศึกษาของผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ตั้งอยูในทองที่
อําเภอในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ในสวนภูมิภาค   ที่ขึ้นทะเบียน
เปนสมาชิกศูนยเครือขายพัฒนา
วิชาชีพของคุรุสภา

การไดมาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

การศึกษา   แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวน ๗ - ๙  คน   เพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษาที่มาจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด  ใหไดจํานวนไมเกิน 
๑๓  คน   โดยดําเนินการดังนี้

๑. ประสานกับผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  ที่เปนที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษา  เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาและกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาโดยตําแหนง

๒.  ประสานงานกับหนวยงานตนสังกัดแตละสังกัด  (ตามตารางที่กําหนด)   เพื่อให
      ๒.๑ เสนอชื่อผูแทนหนวยงานในสังกัดเปนกรรมการสรรหา   สังกัดละ  ๑  คน   กรณี  

คุรุสภาเขตพื้นที่ใดไมมีผูแทนหนวยงานสังกัดใด  ใหมีผูแทนหนวยงานเฉพาะเทาจํานวนที่มีอยู   
      ๒.๒ เสนอชื่อผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

การศึกษา  โดยแตละกลุมคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  ดําเนินการ  ดังนี้



๑๐

(๑)  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และ เขต ๒

ที่ หนวยงานตนสังกัด เสนอกรรมการสรรหาได เสนอกรรมการคุรุสภาเขตได

๑ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ

จํานวน ๑ คน
-

๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 

จํานวน ๑ คน จํานวน ๑ คน

๓ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ    

จํานวน ๑ คน จํานวน ๑ คน

๔ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  จํานวน ๑ คน -
๕ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ คน จํานวน ๑ คน
๖ สังกัดอื่น  (ตามตารางที่กําหนด) 

- กรรมการสรรหาใหเลือกเพียง  ๑  สังกัด    
- กรรมการคุรุสภาเขตใหเปนสังกัดที่ตั้งอยูใน
   ทองที่ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

จํานวน  ๑  คน
สังกัดละ  ๑ คน

(คณะกรรมการสรรหาจะ
พิจารณาคัดเลือกใหเหลือ

จํานวน  ๑  คน)

(๒)  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

ที่ หนวยงานตนสังกัด เสนอกรรมการสรรหาได เสนอกรรมการคุรุสภาเขตได

๑ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ

จํานวน ๑ คน จํานวน  ๕ คน

๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 

จํานวน ๑ คน -

๓ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ    

จํานวน ๑ คน
-

๔ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  จํานวน ๑ คน -
๕ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ คน -
๖ สังกัดอื่น  (ตามตารางที่กําหนด) 

- กรรมการสรรหาใหเลือกเพียง  ๑  สังกัด    
- กรรมการคุรุสภาเขตใหเปนสังกัดที่ตั้งอยูใน
   ทองที่ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

จํานวน  ๑  คน
-



๑๑

(๓)  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกสวนภูมิภาค  ๑๘๒  เขต

ที่ หนวยงานตนสังกัด เสนอกรรมการสรรหาได เสนอกรรมการคุรุสภาเขตได

๑  คณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษา
เอกชนในระดับจังหวัด  

จํานวน ๑ คน จํานวน ๑ คน

๒ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดที่เปนที่ตั้งคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษา

จํานวน ๑ คน จํานวน ๑ คน

๓ คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดที่เปนที่ตั้งคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษา 

จํานวน ๑ คน จํานวน ๑ คน

๔ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด  
ที่เปนที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

จํานวน ๑ คน จํานวน ๑ คน

๕ สังกัดอื่น  (ตามตารางที่กําหนด) 
- กรรมการสรรหาใหเลือกเพียง  ๑  สังกัด    
- กรรมการคุรุสภาเขตใหเปนสังกัดที่ตั้งอยูใน
   ทองที่ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

จํานวน  ๑  คน
สังกัดละ  ๑ คน

(คณะกรรมการสรรหาจะ
พิจารณาคัดเลือกใหเหลือ

จํานวน  ๑  คน)

๓) ประสานงานกับสมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แตละสังกัดที่กอตั้งกอนประกาศนี้ใชบังคับ  (กอนวันที่  ๒๒  ธันวาคม ๒๕๕๓)    และเปนสมาคมหรือชมรม
ที่ขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกศูนยเครือขายพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา   เพื่อใหเสนอผูแทนผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๖  คน   เปนกรรมการคุรุสภาเขต
พื้นที่การศึกษา  โดยในแตละกลุมคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา    ใหเสนอไดดังนี้

ที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา แนวทางการเสนอชื่อผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑  
และเขต ๒

          ใหสมาคมหรือชมรมที่ตั้งอยูในทองที่เขตในคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และเขต ๒  เสนอผูแทนผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสมาคมหรือชมรมทั้งหมดสามารถเสนอได  
จํานวน  ๖  คน  ดังนี้
          - ผูแทนผูประกอบวิชาชีพครู                               จํานวน  ๔  คน 
          - ผูแทนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา    จํานวน  ๑  คน 
          - ผูแทนผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก                จํานวน  ๑  คน   



๑๒

ที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา แนวทางการเสนอชื่อผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๒. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๓  
          ใหสมาคมหรือชมรมที่ตั้งอยูในทองที่เขตในคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓  เสนอผูแทนผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสมาคมหรือชมรมทั้งหมดสามารถเสนอได  
จํานวน  ๖  คน  ดังนี้
          - ผูแทนผูประกอบวิชาชีพครู                                จํานวน  ๔  คน 
          - ผูแทนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา    จํานวน  ๑  คน 
          - ผูแทนผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก                จํานวน  ๑  คน   

๓. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ในสวนภูมิภาค ๑๘๒ เขต

          ใหสมาคมหรือชมรมที่ตั้งอยูในทองที่อําเภอในคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษาในสวนภูมิภาค ๑๘๒ เขต เสนอผูแทนผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย
สมาคมหรือชมรมทั้งหมดสามารถเสนอได  จํานวน  ๖  คน  ดังนี้
          - ผูแทนผูประกอบวิชาชีพครรูะดับประถมศึกษา     จํานวน  ๓  คน 
          - ผูแทนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา        
                                                                                               จํานวน  ๑  คน 
          - ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
                                                                                               จํานวน  ๑  คน
          - ผูแทนผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก                    จํานวน  ๑  คน   

          กรณีที่ไมมีสมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ใหหนวยงาน
ตนสังกัดเปนผูเสนอชื่อผูแทนตามจํานวนที่กําหนดตอคณะกรรมการสรรหา

๔.  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา     ใหมีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูไดรับการเสนอเปนผูแทน
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด    ใหไดจํานวนไมเกิน  ๑๓  คน  โดย

      - คัดเลือกผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดอื่นที่เสนอมากกวา ๑ คน ใหเหลือ
จํานวน  ๑  คน

      - คัดเลือกผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   กรณีที่สมาคมหรือชมรมเสนอมากวา  ๖  คน  ใหเหลือจํานวน  ๖  คน เทาที่กําหนด



๑๓

๕.  ประชุมคณะกรรมการสรรหา     เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูแทนผูประกอบวิชาชีพที่ไดรับ
การเสนอจากหนวยงานตนสังกัดและสมาคมหรือชมรมที่มีคุณสมบัติครบถวน ใหไดจํานวนไมเกิน  ๑๓  คน   
ในกรณีที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาใด ไมมีผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดใดสังกัดหนึ่งตามที่กําหนด
ไว  ใหถือวาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย  ผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เทาสังกัดที่มีอยู   

๖.  นําเสนอรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา  เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา   ใหสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อนําเสนอคณะกรรมการคุรุสภาแตงตั้ง
คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา     โดยใหนําเสนอเปนแผนดิสก    รายชื่อคณะกรรมการคุรุสภาเขต
พื้นที่การศึกษา  เขต........ตามตัวอยางแบบเสนอรายชื่อที่แนบ     พรอมรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาที่ทําหนาที่พิจารณาคัดเลือกดวย

กําหนดการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา
๑. ประสานกับผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ดําเนนิการใหแลวเสร็จ

ภายในวันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔

๒. ประสานงานกับหนวยงานตนสังกัดแตละสังกัด  
๓. ประสานงานกับสมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผูประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา
๔. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา  
๕. ประชุมคณะกรรมการสรรหา   เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูแทนผูประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา
๖. นําเสนอรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา  ใหสํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภา 



๑๔
 

สวนที่ ๓   
ตัวอยางหนังสือที่เกี่ยวของกับการสรรหา

 
๑. ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูแทนผูประกอบวิชาชีพ
๒. ตัวอยางแบบประวัติของผูแทนหนวยงานตนสังกัด  เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ

สรรหาผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๓. ตัวอยางแบบประวัติของผูไดรับการเสนอจากหนวยงานตนสังกัด  และสมาคมหรือ

ชมรมใหเปนกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

                                                     



๑๕

                                                                       

คําสั่งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา......เขต....
ที.่..... /๒๕๕๔

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เปนกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

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

เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตาม ขอ ๘ แหงระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา วาดวยคณะกรรมการ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓    และอาศัยอํานาจตาม  ขอ ๘   ที่กําหนดในประกาศสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษา  ประกอบดวย

๑.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........  เขต ประธานกรรมการ
๒. ผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา...... กรรมการ
     เขต....      (.....................................................)
๓. ................................................................. กรรมการ
๔. ................................................................. กรรมการ
๕. ................................................................. กรรมการ
๖. ................................................................. กรรมการ
๗. ................................................................. กรรมการ
๘. ................................................................. กรรมการ
๙. ................................................................. กรรมการ
๑๐. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มาจากผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตามคุณสมบัติและจํานวนที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการ
คุรุสภา  วาดวยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ดังนี้

/ ๑. ๑.  พิจารณาคัดเลือก………



๑๖

- ๒ -

๑.  พิจารณาคัดเลือกผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดอื่น  กรณีมีมากกวา ๑ คน  
ใหเหลือ ๑ คน 

๒. พิจารณาคัดเลือกผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรณีที่ สมาคมหรือชมรมเสนอมากกวาจํานวนที่กําหนดใหเหลือจํานวน  ๖  คน ตามที่
กําหนด

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  จนกวาการดําเนินการจะแลวเสร็จ

สั่ง  ณ  วันที่     มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

       (................................................)
    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........เขต.....
    ประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา....  เขต...



๑๗

แบบเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการคุสภาเขตพื้นที่การศึกษา...........  เขต.....

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

๑.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........  เขต.... ประธานกรรมการ
๒. ผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา...... กรรมการ
     เขต....      
    (.....................................................)      
๓. ................................................................. กรรมการ
๔. ................................................................. กรรมการ
๕. ................................................................. กรรมการ
๖. ................................................................. กรรมการ
๗. ................................................................. กรรมการ
๘. ................................................................. กรรมการ
๙. ................................................................. กรรมการ
๑๐. ................................................................. กรรมการ
๑๑. ................................................................. กรรมการ
๑๒. ................................................................. กรรมการ
๑๓. ................................................................. กรรมการ
๑๔. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขานุการ
๑๕. บุคลากรคุรุสภาในสวนภูมิภาค ผูชวยเลขานุการ

    (................................................)
   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........เขต.....
    ประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา....  เขต...

                      

หมายเหตุ  :  การนําเสนอรายชื่อผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
       ใหเสนอพรอมรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา



๑๘

แบบประวัติของผูแทนหนวยงานตนสังกัด  
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสรรหาผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เปนกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา.............เขต ...

***************

๑.  ขอมูลประวัติสวนตัว
     ชื่อ - นามสกุล...................................................วัน เดือน ปเกิด...................................อายุ.................ป
     ตําแหนงปจจุบัน............................................................สังกัด................................................................
     ที่ตั้งสถานที่ทํางาน.................................................................................................................................
     ......................................................................โทรศัพท......................................โทรสาร........................
     ที่อยูปจจุบัน...........................................................................................................................................
      ......................................................................โทรศัพท......................................โทรสาร........................
๒. วุฒิการศึกษา  (คุณวุฒิ / สาขาวิชาเอก / สถาบันการศึกษา)
      ................................................................................................................................................................
      ................................................................................................................................................................
      ................................................................................................................................................................
๓. ประสบการณในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
      ................................................................................................................................................................
      ................................................................................................................................................................
      ................................................................................................................................................................
     ................................................................................................................................................................
      ................................................................................................................................................................
      ................................................................................................................................................................

                                                  
                                                                                       (........................................................)

      ตําแหนง.......................................................
           ผูเสนอ



๑๙

แบบประวัติของผูไดรับการเสนอ โดย   หนวยงานตนสังกัด     สมาคมหรือชมรม
เพื่อแตงตั้งผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ............เขต ...
***************

๑.  ขอมูลประวัติสวนตัว
     ชื่อ – นามสกุล...................................................วัน เดือน ปเกิด...................................อายุ.................ป
     เปนผูประกอบวิชาชีพ         คร ู            ผูบริหารสถานศึกษา           ศึกษานิเทศก
     ระดับ        ประถมศึกษา                           มัธยมศึกษา                             อื่น ๆ โปรดระบุ.....................
     ตําแหนงปจจุบัน............................................................สังกัด................................................................
     ที่ตั้งสถานที่ทํางาน.................................................................................................................................
     ......................................................................โทรศัพท......................................โทรสาร........................
     ที่อยูปจจุบัน...........................................................................................................................................
      ......................................................................โทรศัพท......................................โทรสาร........................
๒. วุฒิการศึกษา  (คุณวุฒิ / สาขาวิชาเอก / สถาบันการศึกษา)
      ................................................................................................................................................................
      ................................................................................................................................................................
๓. ประสบการณในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในตําแหนงที่ไดรับการสรรหา  เปนเวลา.................ป
๔. มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ครบถวน   (ใหกา  หนาหัวขอคุณสมบัติแตละขอ)
       (๑) เปนสมาชิกคุรุสภาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

             พ.ศ. ๒๕๔๖
  (๒) ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาแลวไมนอยกวา  ๓  ป   
  (๓) ไมเคยถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการคุรุสภาวินิจฉัยชี้ขาดวาประพฤติผิด

                    จรรยาบรรณของวิชาชีพ  
  (๔) ไมเคยถูกลงโทษวินัยอยางรายแรง  นับแตวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                              พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชบังคับ
  (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการหรือดํารงตําแหนง
 ซึ่งรับผิดชอบการบริหาร  ที่ปรึกษา  หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
  (๖) ไมมีตําแหนงเปนกรรมการหรืออนุกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการคุรุสภา  คณะกรรมการ
              สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือคณะกรรมการขาราชการครูและ
               บุคลากรทางการศึกษา

                                               
                                                                                       (........................................................)

        ตําแหนง (หัวหนาหนวยงานตนสังกัด / ประธานสมาคมหรือชมรม)
           ผูเสนอ



PAGE  

๑๙



แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

*********************




สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้จัดทำแนวทาง  ขั้นตอน  รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา   การสรรหาผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย  ๔  ส่วน  คือ



ส่วนที่ ๑    สรุปสาระสำคัญของระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  ประกอบด้วย   รายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดให้มีคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  และคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งคุรุสภากำหนดให้มีระเบียบและประกาศรวม  ๓  ฉบับ   



ส่วนที่ ๒    แนวทางการดำเนินการสรรหากรรมการ  ประกอบด้วย  รายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของหน่วยงานต้นสังกัด  สมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษา   ซึ่งมีอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค  เพื่อให้เข้าใจตรงกันและดำเนินการสรรหาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    การสรรหาผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา   การประสานกับหน่วยงานเพื่อเสนอผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกรรมการสรรหาและเป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา



ส่วนที่ ๓    ตัวอย่างหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา


      ภาคผนวก   ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา


ส่วนที่ ๑

สรุปสาระสำคัญของระเบียบและประกาศ

เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา


        ๑.  ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.  ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง  การกำหนดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓

๓.  ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สาระสำคัญโดยสรุป   



๑.  ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภากำหนดให้มี  “คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา”  โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่คุรุสภาประกาศกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ในการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภาในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค



๒.  ประกาศคณะกรรมการคุรุสภากำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาในการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภาทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค   จำนวน  ๑๘๕   เขต   ดังนี้



   
(๑) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑  และเขต ๒     เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๑ และ เขต ๒  โดย



      - คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  เป็นเขตให้บริการของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด (ยกเว้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา  และสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท้องที่เขตพญาไท   บางซื่อ   ดุสิต   สัมพันธวงศ์   ปทุมวัน   ราชเทวี   พระนคร  ป้อมปราบศัตรูพ่าย  บางแค  บางขุนเทียน   บางบอน  ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด  บางกอกน้อย  บางกอกใหญ่   และหนองแขม    

      - คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๒   เป็นเขตให้บริการของ  

หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด     (ยกเว้น  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา และสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน)  ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท้องที่เขตบางรัก  วัฒนา   สาทร   พระโขนง   บางนา  คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา    ดินแดง   ห้วยขวาง   จตุจักร   ลาดพร้าว  บางเขน สายไหม  บึงกุ่ม  บางกะปิ  วังทองหลาง  ดอนเมือง  หลักสี่   ลาดกระบัง  สะพานสูง  คันนายาว  มีนบุรี  คลองสามวา  หนองจอก  ประเวศ   และสวนหลวง    



    
(๒) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๓   เป็นเขตให้บริการของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา  และสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ที่อยู่ในท้องที่ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร   



   
 (๓) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในส่วนภูมิภาคทุกเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน  ๑๘๒  เขต  เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนภูมิภาค  เพื่อเป็นเขตให้บริการของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่ตั้งอยู่ท้องที่อำเภอในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในส่วนภูมิภาคทุกเขตพื้นที่การศึกษา

๓.  ให้คณะกรรมการคุรุสภา  แต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  

เขต ๑  และเขต ๒   จำนวนเขตละไม่เกิน  ๑๓  คน ประกอบด้วย 

(๑)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เป็นประธานกรรมการ

โดยตำแหน่ง    

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

(๓) ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  ๖  คน เป็นกรรมการ  ประกอบด้วย  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูจำนวน  ๔  คน  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน  ๑  คน และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์จำนวน  ๑  คน    


(๔)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  จำนวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ

(๕)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ       

(6) ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ       

(๗)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   สังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน

๑  คน  เป็นกรรมการ    

(๘)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดอื่น      นอกจากที่กำหนดไว้ใน  

(๓) - (๗)   จำนวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ

ในกรณีที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาใด ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดใดสังกัด

หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง   ให้ถือว่าคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานั้น  ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเท่าสังกัดที่มีอยู่



ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคนใดคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการ 





๔.  ให้คณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๓   ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา    จำนวนไม่เกิน  ๑๓  คน   ประกอบด้วย 

(๑)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เป็นประธานกรรมการ

โดยตำแหน่ง   

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

ตำแหน่ง    

(3) ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับประถมศึกษา   สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  ๖  คน  เป็นกรรมการ  ประกอบด้วย  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูจำนวน ๔ คน   ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน  ๑  คน     และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์จำนวน  ๑  คน   เป็นกรรมการ

(4) ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจำนวน  ๕  คน  เป็นกรรมการ 



ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนใดคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการ 

5. ให้คณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาส่วนภูมิภาค  ที่

กำหนดตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  จำนวนไม่เกิน  ๑๓  คน  ประกอบด้วย 

(1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เป็นประธานกรรมการ

โดยตำแหน่ง    

(2) ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เป็นกรรมการโดย

ตำแหน่ง

(๓)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๖ คน เป็นกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับประถมศึกษาจำนวน  ๓  คน ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน  ๑  คน     ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวน ๑ คน  และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์จำนวน  ๑  คน เป็นกรรมการ   

(๔)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจำนวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ

(5) ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาจำนวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ

(๖)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ       

(๗) ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ 

(๘)  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดอื่น   นอกจากที่กำหนดไว้ใน 

(๓) - (๗)  จำนวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ

ในกรณีที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาใด ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดใดสังกัด

หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง   ให้ถือว่าคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานั้น  ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเท่าสังกัดที่มีอยู่



ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คนใดคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการ  และให้บุคลากรคุรุสภาในส่วนภูมิภาค   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๖.  คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา    อาจแต่งตั้งที่ปรึกษา   คณะกรรมการคุรุสภา

เขตพื้นที่การศึกษาตามที่เห็นสมควรจำนวนไม่เกิน  ๓  คน จากผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์    ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น  แล้วแต่กรณี



๗.  กรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา   ที่มาจากผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

(๑)  เป็นสมาชิกคุรุสภาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖


(๒)  ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี   

(๓)  ไม่เคยถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการคุรุสภาวินิจฉัย

ชี้ขาดว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

(๔) ไม่เคยถูกลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง  นับแต่วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ

(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

กรรมการหรือดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหาร  ที่ปรึกษา  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

(7) ไม่มีตำแหน่งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

คุรุสภา   คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



๘.  การได้มาซึ่งกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่มาจากผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ให้ประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจำนวน  ๗  -  ๙  คน  ประกอบด้วย 




(๑)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาที่เป็นที่ตั้งของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งเป็นประธานกรรมการ




(๒)  ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาที่เป็นที่ตั้งของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งเป็นกรรมการ




(๓)  ผู้แทนหน่วยงานสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรุงเทพมหานคร   และสังกัดอื่น   สังกัดละ  ๑  คน เป็นกรรมการ   กรณี  คุรุสภาเขตพื้นที่ใดไม่มีผู้แทนหน่วยงานสังกัดใด  ให้มีผู้แทนหน่วยงานเฉพาะเท่าจำนวนที่มีอยู่

 


(๔) บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาที่เป็นที่ตั้งของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา   มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการเสนอ

จากหน่วยงานต้นสังกัดและสมาคมหรือชมรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  และให้ได้จำนวนตามที่กำหนด

๙.  การเสนอชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และเขต ๒  ให้ดำเนินการดังนี้




(๑)  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเสนอชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดจำนวน  ๑  คน        

(๒)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ในสังกัดจำนวน  ๑  คน 

(3) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเสนอชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ในสังกัดจำนวน  ๑  คน   

 


(๔)  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดจำนวน  ๑  คน

(๕)  สมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

แต่ละสังกัดที่ก่อตั้งก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ   เสนอผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  ๖  คน     ประกอบด้วย   ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูจำนวน ๔ คน ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน  ๑ คน และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์จำนวน  ๑ คน   กรณีที่ไม่มีสมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนตามจำนวนที่กำหนดต่อคณะกรรมการสรรหา

(๖) หน่วยงานต้นสังกัดอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ใน (๑) - (๕) เสนอชื่อผู้แทนผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาได้สังกัดละ  ๑  คน   เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาจากจำนวนที่เสนอให้เหลือจำนวน  ๑  คน

๑๐.  การเสนอชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓    ให้ดำเนินการดังนี้

(1) สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเสนอชื่อผู้แทนผู้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดจำนวน  ๕  คน

(2)  สมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

แต่ละสังกัดที่ก่อตั้งก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ เสนอผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  ๖  คน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูจำนวน  ๔  คน ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน  ๑  คน และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์จำนวน  ๑  คน  กรณีที่ไม่มีสมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนตามจำนวนที่กำหนดต่อคณะกรรมการสรรหา

๑๑.  การเสนอชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

การศึกษาส่วนภูมิภาค   ให้ดำเนินการดังนี้




(๑)  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเสนอชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดจำนวน  ๑  คน




(๒) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดจำนวน  ๑  คน  




(๓)  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเสนอชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดจำนวน  ๑  คน         

(๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ในสังกัดจำนวน  ๑  คน 

(๕) สมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

แต่ละสังกัดที่ก่อตั้งก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ เสนอผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  ๖  คน  ประกอบด้วย   ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับประถมศึกษาจำนวน  ๓  คน  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน  ๑  คน   ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวน  ๑  คน  และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์จำนวน  ๑  คน    กรณีที่ไม่มีสมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนตามจำนวนที่กำหนดต่อคณะกรรมการสรรหา

(๖) หน่วยงานต้นสังกัดอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ใน (๑) - (๕) เสนอชื่อผู้แทน

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้สังกัดละ  ๑  คน   เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาจากจำนวนที่เสนอให้เหลือจำนวน  ๑  คน

๑๒.  ให้ประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการสรรหาผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา เป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน     และให้แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งต่อไป

ส่วนที่ ๒

แนวทางการดำเนินการสรรหากรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

ความหมายของสังกัดต่าง ๆ  

		ที่

		ต้นสังกัด

		ในกรุงเทพมหานครหมายถึง

		ในส่วนภูมิภาคหมายถึง



		๑

		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

		สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นที่ตั้งของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา



		๒

		สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

		สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กระทรวงศึกษาธิการ

		 คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ในระดับจังหวัด  



		๓

		สำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

		สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   กระทรวงศึกษาธิการ    

		สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด       ที่เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา



		๔

		สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  

		สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

		คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดที่      เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 



		๕

		กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

		กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  



		สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ที่เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา



		๖

		กรุงเทพมหานคร 

		สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

		-



		๗

		สังกัดอื่น  



		

		- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

		-

		โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม



		

		- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   



		สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม    

		วิทยาลัยนาฏศิลป์   ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา



		

		- สถาบันการพลศึกษา

		สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

		โรงเรียนกีฬาที่ตั้งอยู่ในท้องที่ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา



		

		- สำนักงานพระพุทธศาสนา

   แห่งชาติ

		สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


กระทรวงวัฒนธรรม

		สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา





		ที่

		หน่วยงานต้นสังกัด

		ในส่วนกลางหมายถึง

		ในส่วนภูมิภาคหมายถึง



		๘

		สมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ก่อตั้งก่อน  วันที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓

		สมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ในท้องที่เขตในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑  หรือ เขต ๒  หรือ เขต ๓

ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา

		สมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนภูมิภาค   ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา





การได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา



ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจำนวน ๗ - ๙  คน   เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด  ให้ได้จำนวนไม่เกิน ๑๓  คน   โดยดำเนินการดังนี้



๑. ประสานกับผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาโดยตำแหน่ง



๒.  ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดแต่ละสังกัด  (ตามตารางที่กำหนด)   เพื่อให้

      ๒.๑ เสนอชื่อผู้แทนหน่วยงานในสังกัดเป็นกรรมการสรรหา   สังกัดละ  ๑  คน   กรณี  

คุรุสภาเขตพื้นที่ใดไม่มีผู้แทนหน่วยงานสังกัดใด  ให้มีผู้แทนหน่วยงานเฉพาะเท่าจำนวนที่มีอยู่   



      ๒.๒ เสนอชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  โดยแต่ละกลุ่มคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  ดำเนินการ  ดังนี้

(๑)  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และ เขต ๒

		ที่

		หน่วยงานต้นสังกัด

		เสนอกรรมการสรรหาได้

		เสนอกรรมการคุรุสภาเขตได้



		๑

		สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ

		จำนวน ๑ คน

		-



		๒

		สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

		จำนวน ๑ คน

		จำนวน ๑ คน



		๓

		สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ    

		จำนวน ๑ คน

		จำนวน ๑ คน



		๔

		กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

		จำนวน ๑ คน

		-



		๕

		สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

		จำนวน ๑ คน

		จำนวน ๑ คน



		๖

		สังกัดอื่น  (ตามตารางที่กำหนด) 

- กรรมการสรรหาให้เลือกเพียง  ๑  สังกัด    

- กรรมการคุรุสภาเขตให้เป็นสังกัดที่ตั้งอยู่ใน

   ท้องที่ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

		จำนวน  ๑  คน

		สังกัดละ  ๑ คน

(คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือจำนวน  ๑  คน)





(๒)  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

		ที่

		หน่วยงานต้นสังกัด

		เสนอกรรมการสรรหาได้

		เสนอกรรมการคุรุสภาเขตได้



		๑

		สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ

		จำนวน ๑ คน

		จำนวน  ๕ คน



		๒

		สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

		จำนวน ๑ คน

		-



		๓

		สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ    

		จำนวน ๑ คน

		-



		๔

		กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

		จำนวน ๑ คน

		-



		๕

		สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

		จำนวน ๑ คน

		-



		๖

		สังกัดอื่น  (ตามตารางที่กำหนด) 

- กรรมการสรรหาให้เลือกเพียง  ๑  สังกัด    

- กรรมการคุรุสภาเขตให้เป็นสังกัดที่ตั้งอยู่ใน

   ท้องที่ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

		จำนวน  ๑  คน

		-





(๓)  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกส่วนภูมิภาค  ๑๘๒  เขต

		ที่

		หน่วยงานต้นสังกัด

		เสนอกรรมการสรรหาได้

		เสนอกรรมการคุรุสภาเขตได้



		๑

		 คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด  

		จำนวน ๑ คน

		จำนวน ๑ คน



		๒

		สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดที่เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

		จำนวน ๑ คน

		จำนวน ๑ คน



		๓

		คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดที่เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 

		จำนวน ๑ คน

		จำนวน ๑ คน



		๔

		สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ที่เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

		จำนวน ๑ คน

		จำนวน ๑ คน



		๕

		สังกัดอื่น  (ตามตารางที่กำหนด) 

- กรรมการสรรหาให้เลือกเพียง  ๑  สังกัด    

- กรรมการคุรุสภาเขตให้เป็นสังกัดที่ตั้งอยู่ใน

   ท้องที่ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

		จำนวน  ๑  คน

		สังกัดละ  ๑ คน

(คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือจำนวน  ๑  คน)







๓) ประสานงานกับสมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแต่ละสังกัดที่ก่อตั้งก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ  (ก่อนวันที่  ๒๒  ธันวาคม ๒๕๕๓)    และเป็นสมาคมหรือชมรมที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา   เพื่อให้เสนอผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๖  คน   เป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  โดยในแต่ละกลุ่มคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา    ให้เสนอได้ดังนี้

		ที่

		คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

		แนวทางการเสนอชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา



		๑.

		คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  และเขต ๒

		          ให้สมาคมหรือชมรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่เขตในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และเขต ๒  เสนอผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสมาคมหรือชมรมทั้งหมดสามารถเสนอได้  จำนวน  ๖  คน  ดังนี้

          - ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู                               จำนวน  ๔  คน 

          - ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา    จำนวน  ๑  คน 

          - ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์                จำนวน  ๑  คน   





		ที่

		คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

		แนวทางการเสนอชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา



		๒.

		คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓  

		          ให้สมาคมหรือชมรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่เขตในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓  เสนอผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสมาคมหรือชมรมทั้งหมดสามารถเสนอได้  จำนวน  ๖  คน  ดังนี้

          - ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู                                จำนวน  ๔  คน 

          - ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา    จำนวน  ๑  คน 

          - ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์                จำนวน  ๑  คน   



		๓.

		คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนภูมิภาค ๑๘๒ เขต

		          ให้สมาคมหรือชมรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนภูมิภาค ๑๘๒ เขต เสนอผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสมาคมหรือชมรมทั้งหมดสามารถเสนอได้  จำนวน  ๖  คน  ดังนี้

          - ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา     จำนวน  ๓  คน 

          - ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา        

                                                                                               จำนวน  ๑  คน 

          - ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  

                                                                                               จำนวน  ๑  คน


          - ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์                    จำนวน  ๑  คน   



		          กรณีที่ไม่มีสมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนตามจำนวนที่กำหนดต่อคณะกรรมการสรรหา





๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา     ให้มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอเป็นผู้แทน

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด    ให้ได้จำนวนไม่เกิน  ๑๓  คน  โดย



      - คัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดอื่นที่เสนอมากกว่า ๑ คน ให้เหลือจำนวน  ๑  คน



      - คัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรณีที่สมาคมหรือชมรมเสนอมากว่า  ๖  คน  ให้เหลือจำนวน  ๖  คน เท่าที่กำหนด

๕.  ประชุมคณะกรรมการสรรหา     เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับ

การเสนอจากหน่วยงานต้นสังกัดและสมาคมหรือชมรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ได้จำนวนไม่เกิน  ๑๓  คน   ในกรณีที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาใด ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดใดสังกัดหนึ่งตามที่กำหนดไว้  ให้ถือว่าคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเท่าสังกัดที่มีอยู่   



๖.  นำเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา   ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา     โดยให้นำเสนอเป็นแผ่นดิสก์    รายชื่อคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  เขต........ตามตัวอย่างแบบเสนอรายชื่อที่แนบ     พร้อมรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาที่ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกด้วย

กำหนดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

		ที่

		กิจกรรม

		ระยะเวลา



		๑.

		ประสานกับผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

		ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔



		๒.

		ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดแต่ละสังกัด  

		



		๓.

		ประสานงานกับสมาคมหรือชมรมวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

		



		๔.

		แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  

		



		๕.

		ประชุมคณะกรรมการสรรหา   เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

		



		๖.

		นำเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา  ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

		





ส่วนที่ ๓   

ตัวอย่างหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา



๑. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ



๒. ตัวอย่างแบบประวัติของผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

สรรหาผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา



๓. ตัวอย่างแบบประวัติของผู้ได้รับการเสนอจากหน่วยงานต้นสังกัด  และสมาคมหรือชมรมให้เป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

                                                                       

คำสั่งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา......เขต....

ที่...... /๒๕๕๔


เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

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



เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตาม ข้อ ๘ แห่งระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓    และอาศัยอำนาจตาม  ข้อ ๘   ที่กำหนดในประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  ประกอบด้วย



๑.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........  เขต


ประธานกรรมการ


๒. ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา......


กรรมการ


     เขต....      (.....................................................) 




๓. .................................................................



กรรมการ


๔. .................................................................



กรรมการ


๕. .................................................................



กรรมการ


๖. .................................................................



กรรมการ


๗. .................................................................



กรรมการ

๘. .................................................................



กรรมการ


๙. .................................................................



กรรมการ


๑๐. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา



เลขานุการ



โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่มาจากผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตามคุณสมบัติและจำนวนที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา  ว่าด้วยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ดังนี้

/ ๑. ๑.  พิจารณาคัดเลือก………


- ๒ -


๑.  พิจารณาคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดอื่น  กรณีมีมากกว่า ๑ คน  

ให้เหลือ ๑ คน 



๒. พิจารณาคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรณีที่ สมาคมหรือชมรมเสนอมากกว่าจำนวนที่กำหนดให้เหลือจำนวน  ๖  คน ตามที่กำหนด




ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ





สั่ง  ณ  วันที่     มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔





       (................................................)




    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........เขต.....




    ประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา....  เขต...


แบบเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการคุสภาเขตพื้นที่การศึกษา...........  เขต.....

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


๑.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........  เขต....


ประธานกรรมการ


๒. ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา......


กรรมการ


     เขต....      


 
    (.....................................................) 


     


๓. .................................................................



กรรมการ


๔. .................................................................



กรรมการ


๕. .................................................................



กรรมการ


๖. .................................................................



กรรมการ


๗. .................................................................



กรรมการ

๘. .................................................................



กรรมการ


๙. .................................................................



กรรมการ


๑๐. .................................................................



กรรมการ


๑๑. .................................................................



กรรมการ


๑๒. .................................................................



กรรมการ


๑๓. .................................................................



กรรมการ


๑๔. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา



เลขานุการ


๑๕. บุคลากรคุรุสภาในส่วนภูมิภาค




ผู้ช่วยเลขานุการ








    (................................................)




   

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........เขต.....




    

ประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา....  เขต...

หมายเหตุ  :  การนำเสนอรายชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

       ให้เสนอพร้อมรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา


แบบประวัติของผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด  

เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา.............เขต ...


***************


๑.  ข้อมูลประวัติส่วนตัว

     ชื่อ - นามสกุล...................................................วัน เดือน ปีเกิด...................................อายุ.................ปี

     ตำแหน่งปัจจุบัน............................................................สังกัด................................................................

     ที่ตั้งสถานที่ทำงาน.................................................................................................................................

     ......................................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร........................


     ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................................................................

      ......................................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร........................

๒. วุฒิการศึกษา  (คุณวุฒิ / สาขาวิชาเอก / สถาบันการศึกษา)

      ................................................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................................

๓. ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

      ................................................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................................

     ................................................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................................

                                                                                       (........................................................)







      ตำแหน่ง.......................................................









           ผู้เสนอ

แบบประวัติของผู้ได้รับการเสนอ โดย (  หน่วยงานต้นสังกัด   (  สมาคมหรือชมรม

เพื่อแต่งตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ............เขต ...


***************


๑.  ข้อมูลประวัติส่วนตัว

     ชื่อ – นามสกุล...................................................วัน เดือน ปีเกิด...................................อายุ.................ปี

     เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ       (  ครู           (  ผู้บริหารสถานศึกษา        (   ศึกษานิเทศก์

     ระดับ      (  ประถมศึกษา                         (  มัธยมศึกษา                          (   อื่น ๆ โปรดระบุ.....................

     ตำแหน่งปัจจุบัน............................................................สังกัด................................................................

     ที่ตั้งสถานที่ทำงาน.................................................................................................................................

     ......................................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร........................


     ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................................................................

      ......................................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร........................

๒. วุฒิการศึกษา  (คุณวุฒิ / สาขาวิชาเอก / สถาบันการศึกษา)

      ................................................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................................

๓. ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหา  เป็นเวลา.................ปี

๔. มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครบถ้วน   (ให้กา ( หน้าหัวข้อคุณสมบัติแต่ละข้อ)


     
(  (๑) เป็นสมาชิกคุรุสภาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

             พ.ศ. ๒๕๔๖


(  (๒) ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี   

(  (๓) ไม่เคยถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการคุรุสภาวินิจฉัยชี้ขาดว่าประพฤติผิด

       
             จรรยาบรรณของวิชาชีพ  


(  (๔) ไม่เคยถูกลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง  นับแต่วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                              พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ

(  (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการหรือดำรงตำแหน่ง

 
ซึ่งรับผิดชอบการบริหาร  ที่ปรึกษา  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

(  (๖) ไม่มีตำแหน่งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุรุสภา  คณะกรรมการ

              ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือคณะกรรมการข้าราชการครูและ

               บุคลากรทางการศึกษา

                                                                                       (........................................................)





        ตำแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด / ประธานสมาคมหรือชมรม)









           ผู้เสนอ

