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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

____________________________ 
 
 

หลักการ 
 

      ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
ในส่วนขององค์ประกอบ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และในส่วนของคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้แก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของอ านาจหน้าที่   
และแก้ไขคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งได้เพ่ิมเติมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือปรับปรุงกลไกในการบริหาร
ด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด และเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ
เฉพาะทางท่ีเป็นความต้องการของวิชาชีพทางการศึกษาได้มีโอกาสได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 
 

เหตุผล 
 

    โดยที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีบทบัญญัติ 
บางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและไม่เ อ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานของ คุรุสภา  
และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สมควรให้มีการปรับปรุง 
ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่มีการปฏิรูปประเทศ  และการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งต้องการปฏิรูปครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อมุ่งหวังให้คนดี คนเก่งเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้ง การจัดสวัสดิการและ
ดูแลสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
ไปจากเดิม จึงมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อสร้างกลไกการบริหารงานของคณะกรรมการคุรุสภา 
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  เงื่อนไขการเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา รวมทั้ง ให้มีกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 
 

 

 
ร่าง 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
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มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....” 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เป็นต้นไป 
มาตรา 3  ให้ยกเลิกความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้ 
“มาตรา 12 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการคุรุสภา ประกอบด้วย 
(1) ประธานกรรมการ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา การบริหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมาย  

(๔) กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ 
หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนจ านวนสองคน 

(๕) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาจ านวนหกคน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ทั้งของรัฐและเอกชน 

ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของคุรุสภา” 
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มาตรา 4  ให้ยกเลิกความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้ 

“มาตรา 13 กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) (๔) และ (๕) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไป 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 

     (๑) มีสัญชาติไทย 

     (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
     (๓) มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 

     (๑) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี 
     (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

     (๓) เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 

     (๔) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการ 
หรือด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่  
พรรคการเมือง 

     (๕) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาหรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     (๖) เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

     (๗) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับกิจการคุรุสภาหรือส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     (๘) มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 

ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา 12 (3) (4) และ (5) เป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (ข) (๔) หรือ (ข) (๕) ผู้นั้นต้องลาออกจากต าแหน่งเดิมก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ซึ่งจะต้อง
กระท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่ถ้ามิได้ลาออกภายในเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ และให้รัฐมนตรีพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาในล าดับถัดไป
ด ารงต าแหน่งแทน” 

มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้ 

“มาตรา 14 นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่ด ารงต าแหน่งครู ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้มีใบอนุญาต และไม่เคยถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบปี หรือมีวิทยฐานะ

ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ” 



๔ 
 

 

 
มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้ 
“มาตรา 15 นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะตามมาตรา ๑๔ (๑) และต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์
ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น รวมกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่ายี่สิบปี หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ” 

มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา 1๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้ 

“มาตรา 16 กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) (๔) และ (๕) ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  
และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ ได้รับแต่งตั้งแทน 
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
จะมีการแต่งตั้งแทนหรือไม่ก็ได้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง
เพ่ือด าเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่” 

มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา 1๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้ 

“มาตรา 17 นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) (๔) และ (๕) 
พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

          (๓) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา 1๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้ 

“มาตรา ๑๘ ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๒ (3) (4) และ (5) 
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวนเก้าคน จากคณะกรรมการคุรุสภาตาม
มาตรา ๑๒ (๒) จ านวนสี่คน และจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
เกี่ยวกับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนห้าคน ท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการ



๕ 
 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๓) และจัดให้มีการประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ หรือ
การศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา  
เพ่ือเลือกกันเองให้ได้กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๔) รวมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษาตามมาตรา ๑๒ (๕) 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน และด าเนินการสรรหา  
และเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 

ให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภารับผิดชอบด าเนินการในทางธุรการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง” 

มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้ 

“มาตรา 19 ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๓) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อ่ืนซึ่งได้รับการสรรหาในล าดับถัดไปด ารงต าแหน่งแทนก็ได้และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนั้น 
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
ให้ผู้ได้รับการเลือกหรือเลือกตั้งในล าดับถัดไป ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ  
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีรายชื่ออยู่ไม่พอเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ด าเนินการสรรหา 
คัดเลือก หรือเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๘ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ
ให้กรรมการคุรุสภาที่มีอยู่เป็นกรรมการคุรุสภาต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการแทน” 

มาตรา ๑1  ให้ยกเลิกความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้ 

“มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย  
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์สูง เกี่ยวกับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เลขาธิการหน่วยงานดังกล่าวมอบหมาย หน่วยงานละ 
หนึ่งคน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสี่คน ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา การบริหาร และกฎหมาย  

(๔) กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
ทีม่ีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซ่ึงเลือกกันเอง จ านวนสองคน  



๖ 
 

 

(๕) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  จ านวนสี่คน  ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้ง
มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ วิชาชีพละหนึ่งคน ผู้ที่ด ารงต าแหน่งครูต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนรวมกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบห้าปี หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ ต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบห้าปี หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า
เชี่ยวชาญ 

ให้เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา” 

มาตรา ๑2  ให้ยกเลิกความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้ 

“มาตรา 22 การสรรหา การเลือก และการเลือกตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามมาตรา 21 (1) 
(3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา” 

มาตรา ๑3  ให้ยกเลิกความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้ 

“มาตรา 23 กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา 21 (1) (3) (4) และ (5) ต้องไม่มีคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๑4  ให้ยกเลิกความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546  

 

มาตรา ๑5  ให้ยกเลิกความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้ 

“มาตรา ๔๔  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติ 
(๑) มีอายุไม่ต่่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์

การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก่าหนด 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 

(๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๓) เคยต้องโทษจ่าคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจน่ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ”   
                                                            
 



๗ 
 

 

มาตรา ๑6  ให้ยกเลิกความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๓  คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคง
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

(๓) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้รับสวัสดิการ
ต่าง ๆ ตามสมควร 

(๔) ให้ความเห็น ค าปรึกษา และค าแนะน าในเรื่องการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิ
ประโยชน์และความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาแก่หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

(๕) ด าเนินงานและบริหารจัดการองค์การจัดหาผลประโยชน์ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับและไม่ขัดต่อกฎหมาย 

(๖) ออกข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 72 
(8) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายให้กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือกระท าการใด ๆ แทนตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้และไม่ขัดต่อกฎหมาย 
(9) สรรหาแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
(10) ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” 
 

มาตรา 17  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖4 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๔  ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วย 

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนเจ็ดคน ประกอบด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการ 

สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงในด้านบริหารธุรกิจและการลงทุน อย่างน้อยสามคน ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพทางสังคม
และกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน  

(๔) กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
หรือข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการศึกษา จ านวนหกคน โดยเป็นตัวแทนจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หน่วยงานละสองคน  



๘ 
 

 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทน 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด” 

มาตรา 18  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๗  ให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๒) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับกิจการอ่ืนที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย 

(๓) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นอกจากอ านาจและหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ รวมทั้งให้มีอ านาจและ 
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(๒) ท านิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใด  ๆตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

(๓) เข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการบริหารงานส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของกรรมการที่มีอยู่ 

(๔) กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๕) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง”   

มาตรา 19 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗0 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๐  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต้องเป็นผู้สามารถท างานให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้เต็มเวลา และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ โดยอนุโลม 

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกแต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 



๙ 
 

 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ออกเพราะบกพร่อง

ต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษากับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๕) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๖ 
มติของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เลขาธิการ

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากต าแหน่งตาม (๓) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

ในระหว่างพิจารณาตามวรรคก่อน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษา อาจมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวก็ได้ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นสมควร” 

มาตรา 20  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๒ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีอ านาจดังนี้ 

(๑) บรรจุและแต่งตั้งด าเนินการทางวินัยพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจาก
ต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

(๒) วางระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา” 

มาตรา 21   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗3 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๓  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้แทนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
ที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

ผู้ได้รับมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง จะมอบอ านาจช่วงต่อมิได้” 

มาตรา 22  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๗  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี 
ของคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจ า
ทุกปีแล้วรายงานให้รัฐสภาทราบ” 



๑๐ 
 

 

 
บทเฉพาะกาล 
                   

 
มาตรา 23  ให้คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มาซึ่งกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 12 (3) และ (4) มาตรา 21 (3) และ (4) และมาตรา 64 (3) และ (4) ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ ให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรามาตรา 12 (3) และ (4) มาตรา 21 (3) และ 
(4) และ 64 (3) และ (4) ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
.............................................. 
นายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 


