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ระเบียบคุรุสภา
วาดวยกองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหคุรุสภาจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพครู
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นใหเหมาะสม และสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมาตรา ๙ (๕) (๖) (๙) และอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๐ (๖) (ง)
แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะกรรมการคุรุสภา ใน
การประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการคุรุสภาจึงวางระเบียบ
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคุรุสภาวาดวยกองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบคุรุสภาวาดวยกองทุนพัฒนาวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) ระเบียบคุรุสภาวาดวยกองทุนพัฒนาวิชาชีพครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดา ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติอื่นใดที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
“วิชาชีพ” หมายความวา วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียน การสอนและ
การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือ
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ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาตาง ๆ
“ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย วาดวยสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ขอ ๕ ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การจัดตั้งกองทุน และวัตถุประสงคของกองทุน
ขอ ๖ ใหจัดตั้งกองทุนชื่อวา “กองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา”
เลขาธิการคุรุสภา โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้

ขึ้นในสํานักงาน

(๑) เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
(๒) เพื่อสงเสริม และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๓) เพื่อสงเสริม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๔) เพื่อสงเสริมการพัฒนาและการวิจัยในการประกอบวิชาชีพ
ขอ ๗ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินที่คุรุสภาจัดสรรสมทบกองทุนเปนรายป
(๒) เงินสมทบกองทุนจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการ
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน
(๔) เงินผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินหรือดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพยสินของกองทุน
(๕) รายไดอื่น ๆ
ขอ ๘ การใช จา ยเงิน กองทุน ให เปนไปตามวั ตถุป ระสงคแ ละการบริ หารเงิ น กองทุน ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
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หมวด ๒
คณะกรรมการและการบริหารกองทุน
ขอ ๙ ให มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง จํ า นวน ๑๙ คน เรี ย กว า “คณะกรรมการบริ ห าร
กองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการคุรุสภา เปนประธานกรรมการ
(๒) ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและเลขาธิการคุรุสภา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการจํานวนหาคน ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา และผู แ ทน
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งแตงตั้งจากผูที่มีความรูความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงในดานการบริหารการศึกษา ดานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
ดานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และดานการจัดการศึกษาของเมืองพัทยา
(๕) กรรมการจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจํานวนสี่คน ซึ่งแตงตั้งจากกรรมการคุรุสภา
ที่เปนผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ใหรองเลขาธิการคุรุสภาดานวิชาชีพเปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
และสงเสริมวิชาชีพ และผูอํานวยการสํานักอํานวยการเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามประกาศของ คณะกรรมการ
และใหมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๑๐ นอกจากพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละกรรมการจาก
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลายโดยทุจริต
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(๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ขอ ๑๑ ให คณะกรรมการประชุ มอย างน อยป ละสองครั้ ง ในการประชุ มต องมี กรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ประธานทําหนาที่ประธานการประชุม ถาประธานและรองประธานไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
(๒) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ และวิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
(๔) จัดกิจกรรมหารายไดสมทบกองทุน
(๕) แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีกองทุน
(๖) แตงตั้งคณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อชวยดําเนินงานดานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามวัตถุประสงคของกองทุน
(๗) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานคณะกรรมการคุรุสภา
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๘) วินิจฉัยชี้ขาดเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่กําหนดในระเบียบนี้
หมวด ๓
การเงิน และการบัญชีของกองทุน
ขอ ๑๓ ใหสํานักงานเปดบัญชีเงินฝากเรียกชื่อวา “กองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา” ไวที่
ธนาคารที่คณะกรรมการกําหนด
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การเปด บัญชี เงิน ฝาก และการเบิก จา ยเงิ น ใหเ ปนไปตามข อตกลงระหวา งสํานั กงานกั บ
ธนาคาร
ในการทําขอตกลงตามวรรคสอง ใหสํานักงานดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ
ขอ ๑๔ การใชจายเงินกองทุนใหจายจากเงินดอกผลของกองทุน และจากเงินกองทุนไม
เกินรอยละสามสิบของเงินกองทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ใหจายจากดอกผลของกองทุนเปนอันดับแรก เมื่อเงิน
ดอกผลหมดแลวจึงจะนําเงินกองทุนมาใชจายได
ขอ ๑๕ ใหเลขาธิการคุรุสภามีอํานาจอนุมัติจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันจากบัญชีกองทุน
การอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๖ ใหนําขอบังคับคณะกรรมการคุรุสภาวาดวยการบริหารและจัดการการเงินและ
ทรัพยสินมาใชบังคับแกกองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาโดยอนุโลม
ขอ ๑๗ ใหสํานักงานจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน การ
บัญชีของกองทุน และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการเพื่อรายงานใหคณะกรรมการคุรุสภา
ทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
หมวด ๔
การเลิกกองทุน
ขอ ๑๘ ถากองทุนตองเลิกลมไปดวยเหตุใดก็ตาม ทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนที่เหลือให
ตกเปนกรรมสิทธิ์แกคุรุสภา
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๙ ให นํ าเงิ นกองทุ นพั ฒนาคุ ณภาพครู ที่ คุ รุ สภาได รั บโอนตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง การโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสิน หนี้สินตาง ๆ ของคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู
พุทธศักราช ๒๔๘๘ ไปเปนของคุรุสภา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖ เปนเงินทุนเริ่มแรกของกองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาตามระเบียบนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๐

ขอ ๒๐ ใหสํานักงานดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับจากวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ขอ ๒๑ ในระหว า งที่ ยั ง ไม มี ค ณะกรรมการ ให ค ณะกรรมการคุ รุ ส ภาทํ า หน า ที่
คณะกรรมการตามระเบียบนี้
ขอ ๒๒ วิธีป ฏิบัติ อื่นใดที่ มิได กําหนดไวใ นระเบียบนี้ ใหปฏิ บัติต ามระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม ในกรณีที่ไมมีระเบียบของทางราชการกําหนดไว ใหขออนุมัติจากคณะกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ประธานกรรมการคุรุสภา

