
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าน า 

 สืบเน่ืองจากพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๓๘  ไดก้ าหนดใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประกอบกบักฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ    คุณสมบติั    หลกัเกณฑ ์    วิธีการ
สรรหา    การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ     วาระการด ารงต าแหน่งและ 
การพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  ๒๕๔๖   ไดก้ าหนด    
รายละเอียดใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์    ตามมาตรา  ๔๐     แห่งพระราชบญัญติั       
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และแกไ้ขเพ่ิมเติม  ฉบบัท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงได้
จดัท าคู่มือฉบบัน้ีข้ึน   โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการสรรหาและ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 เน้ือหาสาระส าคญัของคู่มือน้ีประกอบดว้ย   แนวปฏิบติัของการสรรหา  
และเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ตลอดจนขอ้เสนอแนะ   ตวัอยา่งต่าง ๆ  เพ่ือใหมี้ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 ขอขอบคุณคณะท่ีปรึกษา   คณะท างาน    คณะบรรณาธิการกิจ   ตลอดจน 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน     ท่ีใหค้วามร่วมมือจดัท าคู่มือเล่มน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี   
หวงัวา่คู่มือเล่มน้ีจะอ านวยประโยชนแ์ละเป็นแนวทางในการปฏิบติัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ในการสรรหาใหด้ าเนินการดว้ยความถกูตอ้งเรียบร้อยและยติุธรรม 
 
                                              ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

       กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 
สารบญั 

 
 หน้า 

คู่มอืการสรรหาและการเลอืกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน    ๑ 
๑. ขอบข่ายสถานศึกษา…………………………………………………… ๑ 
๒ จ านวนคณะกรรมการ………………………………………………….. 
๓. องคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน……………… 
๔. คุณสมบติัของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน…………………. 

๑ 
๒ 
๓ 

๕. วาระการด ารงต าแหน่ง………………………………………………... ๕ 
๖. การพน้จากต าแหน่ง…………………………………………………… ๕ 
๗. แนวทางการสรรหาและการเลือกกรรมการ…………………………… ๕ 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ.................................................................……….. ๑๒ 
๙. ขั้นตอนการสรรหา การเลือก และการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน…………………………………………………………..….. 

 
๑๒ 

      ๑๐. ขอ้เสนอแนะการด าเนินการสรรหา การเลือก และการแต่งตั้งประธาน 
              กรรมการ   และกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน……. 

 
๑๔ 

              ๑๐.๑.  บทบาทหนา้ท่ีของผูอ้  านวยการสถานศึกษา………………...…… ๑๔ 
              ๑๐.๒. สาระส าคญัของประกาศก าหนด  หลกัเกณฑ ์ วธีิการสรรหา 
                          และการเลือกกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
๑๔ 

              ๑๐.๓. การด าเนินการสรรหา  และการเลือกประธานกรรมการและ 
                         กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน………………………………… 

 
๑๕ 

              ๑๐.๔. บทบาทของผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………... ๑๖ 
      ๑๑. อ านาจการตีความและวนิิจฉยัปัญหา………………………………...…… ๑๗ 

 

สารบญั (ต่อ) 
 หน้า 
แผนภูมแิสดงขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน…….….. 
ปฏิทนิการด าเนนิงาน……………………………………………………….…… 

๑๘ 
๑๙ 

- ตวัอยา่งประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน…... ๒๑ 
- ตวัอยา่งแบบเสนอช่ือผูแ้ทนผูป้กครองเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ…………….. ๒๘ 
- ตวัอยา่งประวติัผูส้มคัรหรือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ………………………………… ๓๐ 
- ตวัอยา่งใบสมคัรผูแ้ทนผูป้กครองเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ…………………. ๓๒ 
- ตวัอยา่งแบบเสนอช่ือผูแ้ทนครูเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ…………………….. ๓๔ 
- ตวัอยา่งใบสมคัรผูแ้ทนครูเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ…………………………. ๓๖ 
- ตวัอยา่งแบบเสนอช่ือผูแ้ทนศิษยเ์ก่าเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ……………….. ๓๘ 
- ตวัอยา่งใบสมคัรผูแ้ทนศิษยเ์ก่าเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ………………….. ๔๐ 
- ตวัอยา่งแบบเสนอช่ือผูแ้ทนองคก์รชุมชนเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ…………. ๔๒ 
- ตวัอยา่งแบบเสนอช่ือผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้รับการเลือกเป็น 
  กรรมการ………………………………………………………………………….. 

 
๔๕ 

- ตวัอยา่งแบบเสนอช่ือผูท้รงคุณวฒิุเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ…………………. ๔๗ 

- ตวัอยา่งใบสมคัรผูท้รงคุณวฒิุเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ……………………… ๕๐ 
- ตวัอยา่งประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการเลือกเป็นผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์ร... ๕๒ 
- ตวัอยา่งประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์ร…………… ๕๕ 
- ตวัอยา่งประกาศผลการสรรหากรรมการผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผู ้แทน 
  องคก์รศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี…………………………………..…………………….. 

 
๕๖ 

- ตวัอยา่งประกาศผลการเลือกผูท้รงคุณวฒิุ……………………………………...… ๕๗ 
- ตวัอยา่งประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน………….. ๕๘ 

  
 
 



สารบญั (ต่อ) 
        ภาคผนวก  

- กฎกระทรวง  ก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑ ์
วธีิการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการ  และกรรมการ   
วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพน้จากต าแหน่งคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

         -       คณะท างาน 

(๑)-(๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คู่มอืการสรรหา  และการเลอืก   

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  ---------------------------------- 

 

 ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๓๘  วรรคสองและวรรคสาม ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวน
กรรมการ   คุณสมบติั  หลกัเกณฑ ์ วิธีการสรรหา   การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๖    จึงก าหนดแนวทางการสรรหาและการเลือก คณะกรรมการ      
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไว ้ดงัน้ี 

ข้อ  ๑  ขอบข่ายสถานศึกษา (กฎกระทรวงข้อ ๑) 
 สถานศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ      

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการคุณสมบติั หลกัเกณฑ ์  
วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่งและ
การพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดแ้ก่ 
โรงเรียน  วิทยาลยั  หรือหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนของรัฐท่ีสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีไดรั้บงบประมาณจากรัฐ   ยกเวน้สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั   
ศูนยก์ารเรียนและสถานศึกษาของเอกชน 

ข้อ  ๒  จ านวนคณะกรรมการ (กฎกระทรวงข้อ ๑ และ ข้อ ๒) 
๒.๑  สถานศึกษาขนาดเลก็   จ านวนนกัเรียนไม่เกิน   ๓๐๐   คน   

ใหมี้คณะกรรมการ   จ านวน  ๙  คน 
 
 



๒ ๓ 

          ๒.๒  สถานศึกษาขนาดใหญ่   จ านวนนกัเรียนเกินกวา่    ๓๐๐    คน  
ข้ึนไป ใหมี้คณะกรรมการจ านวน  ๑๕  คน 

ข้อ  ๓  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานประกอบด้วย  
(กฎกระทรวงข้อ ๒) 

(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ) 
(๒) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง  จ านวน  ๑  คน 
(๓)  กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนครู   จ านวน  ๑  คน 
(๔)  กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน  จ านวน  ๑  คน 
(๕)  กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

จ านวน  ๑  คน 
(๖) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  จ านวน  ๑  คน 
(๗) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์ร 

ศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี 
-    สถานศึกษาขนาดเลก็  จ านวน  ๑  รูป หรือ  ๑  คน 
-    สถานศึกษาขนาดใหญ่  จ านวน  ๒  รูป  หรือ  ๒  คน 

                                                 หรือ  ๑ รูปกบั ๑ คน      
     (๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

-   สถานศึกษาขนาดเลก็  จ านวน  ๑  คน 
-   สถานศึกษาขนาดใหญ่  จ านวน  ๖  คน 

     (๙)   ผูอ้  านวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 

ข้อ  ๔   คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
      ๔.๑  คุณสมบัตทิั่วไป  ประธานกรรมการและกรรมการตอ้งมี 

คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  ดงัน้ี (กฎกระทรวงขอ้  ๓) 
(๑)  มีอายไุม่ต ่ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  

เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย 

การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   หรือ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ในกรณีผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ     ผูใ้ด 
มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม (๕) ตอ้งออกจากการเป็นบุคคลซ่ึงมีลกัษณะตอ้งห้ามหรือ
แสดงหลักฐานให้เป็นท่ีเช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ    อันมี
ลกัษณะ 
ต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัได้รับ
แต่งตั้ง หากมิไดด้ าเนินการดงักล่าว ให้ถือว่าผูน้ั้นไม่เคยไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการหรือกรรมการ (กฎกระทรวงฯ ขอ้ ๓) 

๔.๒  คุณสมบัตเิฉพาะ (กฎกระทรวงข้อ ๔) 
(๑)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  

(๑.๑)  เป็นผูป้กครองตามทะเบียนนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่น
สถานศึกษานั้น 

(๑.๒)ไม่เป็นครู  เจา้หน้าท่ี    หรือลูกจา้งของสถานศึกษา
หรือท่ีปรึกษา     หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น    (กฎกระทรวงฯ 
ขอ้ ๔ (๑)) 



๔ ๕  
(๒)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 

 ตอ้งเป็นครูซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัดา้นการเรียนการสอนและ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีต่าง ๆ   ในสถานศึกษานั้น   (กฎกระทรวงฯ  
ขอ้ ๔  (๒)) 

 
(๓)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 

(๓.๑)  เป็นสมาชิกขององคก์รของชุมชน หรือองคก์รท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนท่ีมีสมาชิกรวมตวักนัไม่นอ้ยกว่า  ๑๕ คน เพ่ือด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสงัคมและชุมชนโดยส่วนรวมอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๑  ปี    มีผลงาน 
ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับรอง และมีท่ีตั้งแน่นอน 
อยู่ในทอ้งท่ีต าบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิล  าเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือทอ้งท่ี
ต าบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่

 (๓.๒)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของสถานศึกษา  
หรือท่ีปรึกษา   หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ขอ้ 
๔ (๓)) 

(๔)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
(๔.๑)  เป็นผูท่ี้เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา

นั้น 
(๔.๒)  ไม่เป็นครู เจา้หนา้ท่ี หรือลกูจา้งของสถานศึกษา   

ท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ขอ้ ๔ (๔)) 
(๕)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กร

ศาสนาอืน่ที่ทางราชการรับรองในพืน้ที่   ไดแ้ก่   พระภิกษุสงฆ ์ หรือผูน้บัถือศาสนา 
ท่ีทางราชการรับรอง    (ศาสนาท่ีทางราชการรับรอง   ไดแ้ก่    พุทธ    คริสต ์   อิสลาม 
พราหมณ์  -  ฮินดู  และซิกข)์ 

 
 (๖)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

 (๖.๑) ไม่เป็นครู  เจา้หน้าท่ี  หรือลูกจา้งของสถานศึกษา  
หรือท่ีปรึกษา   หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น  

(๖.๒)  ไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เกินกวา่  ๓  แห่ง   ในเวลาเดียวกนั 

ข้อ  ๕   วาระการด ารงต าแหน่ง 
       วาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระ

การด ารงต าแหน่งคราวละ  ๔ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้ งใหม่อีกได้แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกิน  ๒  วาระติดต่อกนัไม่ได ้ (กฎกระทรวงฯ ขอ้ ๗) 

ข้อ  ๖   การพ้นจากต าแหน่ง 
           นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการ

พน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
๖.๑   ตาย 
๖.๒  ลาออก 
๖.๓  คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหอ้อกเพราะบกพร่องต่อหนา้ท่ี

ท าใหเ้ส่ือมเสียต่อสถานศึกษาหรือหยอ่นความสามารถ 
๖.๔ ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม อยา่งใดอยา่งหน่ึงส าหรับ

กรรมการประเภทนั้น 
๖.๕  พน้จากการเป็นพระภิกษุสงฆเ์ฉพาะกรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนท่ีเป็น

พระภิกษุสงฆ ์

๗.  แนวทางการสรรหาและการเลอืกกรรมการ 
๗.๑  การสรรหาและการเลอืกกรรมการที่เป็นผู้แทน 

(๑)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง   



๖ ๗ 

(ก) ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีสิทธิสมคัรหรือเสนอช่ือผูแ้ทน         
ตอ้งเป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษานั้น 

(ข) การสมคัรหรือเสนอช่ือและการเลือกกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทน 
ผูป้กครอง  ใหด้ าเนินการ  ดงัน้ี 

๑) ให้ผูป้กครองนักเรียนสมัครหรือเสนอช่ือผูป้กครอง  
จ านวน  ๑  คน    เป็นกรรมการตามใบสมคัรหรือแบบเสนอช่ือท่ีสถานศึกษาก าหนด  
โดยเสนอไปยงัผูอ้  านวยการสถานศึกษา   

๒) การสมคัรหรือเสนอช่ือให้ด าเนินการภายในระยะเวลา  
ท่ีก าหนด 

๓)  กรณีมีผูส้มคัรหรือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือมากกว่า  ๑  คน 
ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาจดัใหผู้ส้มคัรหรือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเลือกกนัเอง 
ใหเ้หลือ  ๑  คน 
 (ค)  เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการสมคัรหรือเสนอช่ือ  มีดงัน้ี 

๑) ใบสมคัรหรือแบบเสนอช่ือผูแ้ทนท่ีสถานศึกษาก าหนด
พร้อมประวติั 
         ๒)   เอกสารทัว่ไป  ไดแ้ก่   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให้
ของผูส้มคัรหรือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  
ทะเบียนนกัเรียน 

(๒)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู   
(ก) ครูท่ีมีสิทธ์ิสมคัรหรือไดรั้บการเสนอช่ือจะตอ้งเป็นครูใน 

สถานศึกษานั้น 
(ข) การสมคัรหรือเสนอช่ือและการเลือกกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทน 

ครู ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

๑) ครูในสถานศึกษาสมคัรหรือเสนอช่ือครูจ านวน  ๑  คน
ในสถานศึกษา เป็นกรรมการสถานศึกษาตามใบสมคัรหรือแบบเสนอช่ือท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  
         ๒)  การสมคัรหรือเสนอช่ือใหด้ าเนินการภายในระยะเวลา   
ท่ีก าหนด 

๓)  กรณีท่ีมีผูส้มคัรหรือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมากกวา่  ๑  คน   
ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาจดัใหผู้ส้มคัรหรือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเลือกกนัเอง 
ใหเ้หลือ ๑  คน 
  (ค) เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการสมคัรหรือเสนอช่ือ  มีดงัน้ี 

๑) ใบสมคัรหรือแบบเสนอช่ือผูแ้ทนท่ีสถานศึกษาก าหนด  
พร้อมประวติั 

๒)  เอกสารทัว่ไป  ไดแ้ก่  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให ้
ของผูส้มคัรหรือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ 
 ในวาระเร่ิมแรกใหย้กเวน้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจนกวา่ 
คุรุสภาจะก าหนดใหมี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

(๓)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน   
        (ก)  องคก์รชุมชนท่ีมีสิทธ์ิเสนอช่ือกรรมการผูแ้ทนองคก์ร  

ตอ้งเป็นองคก์รท่ีมีองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
  ๑)  เป็นชุมชนหรือองคก์รชุมชนหรือองคก์รท่ีเรียกช่ือ

อยา่งอ่ืนท่ีมีสมาชิกรวมตวักนัไม่นอ้ยกวา่  ๑๕  คน   เพ่ือด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน ์
ต่อสงัคมและชุมชนโดยส่วนรวมอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๑  ปี  

๒)   เป็นองคก์รท่ีมีผลงานท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับรอง  



๘ ๙ 

                ๓)  เป็นองคก์รท่ีมีท่ีตั้งแน่นอนอยูใ่นทอ้งท่ีต าบลหรือ 
แขวงท่ีเป็นภูมิล  าเนาของนกัเรียนในสถานศึกษาหรือต าบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่

(ข)  การเสนอช่ือและการเลือกผูแ้ทนองคก์รชุมชน  
ใหด้ าเนินการ  ดงัน้ี 

  ๑)  ประธานหรือผูบ้ริหารหรือ ผูน้ าของชุมชนหรือผูน้ า
องคก์รชุมชน เสนอช่ือผูท่ี้เห็นสมควรเป็นกรรมการ  องคก์รละ  ๑  คน  ตามแบบ 
เสนอช่ือ ท่ีสถานศึกษาก าหนด เสนอไปยงัผูอ้  านวยการสถานศึกษา   

๒) การเสนอช่ือใหด้ าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
๓)  กรณีท่ีมีผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมากกวา่ ๑ คนให ้

ผูอ้  านวยการสถานศึกษาจดัใหผู้ไ้ดรั้บการเสนอช่ือเลือกกนัเองใหเ้หลือ  ๑  คน 
  (ค) เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการเสนอช่ือ  มีดงัน้ี 

๑) แบบเสนอช่ือผูแ้ทนท่ีสถานศึกษาก าหนด 
พร้อมประวติั 

๒) เอกสารทัว่ไป  ไดแ้ก่  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให้
ของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ 

๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบติั  ไดแ้ก่   
หลกัฐานทางทะเบียนท่ีแสดงว่าองคก์รมีสมาชิกไม่ต ่ากวา่  ๑๕  คน  หลกัฐานท่ีแสดง
ถึงการด าเนินกิจกรรมขององคก์ร   ท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคมและชุมชนโดยส่วนรวม
อยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๑  ปี    หนงัสือรับรองผลงานขององคก์รจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และหลกัฐานท่ีแสดงถึงการ
เป็นประธานผูบ้ริหารหรือผูน้ าองคก์รของผูเ้สนอช่ือ 

 
 
 

(๔)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ก) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีสิทธ์ิเสนอช่ือผูแ้ทนองค์กร  

ตอ้งเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการจดัตั้งตามกฎหมาย  ไดแ้ก่   องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั   เทศบาล   องคก์ารบริหารส่วนต าบล    กรุงเทพมหานคร    
เมืองพทัยา   และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีไดรั้บการจดัตั้งตามกฎหมาย 
ซ่ึงสถานศึกษาตั้งอยู ่ 

(ข) การเสนอช่ือและการเลือกผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ใหด้ าเนินการ  ดงัน้ี 

          ๑)  ใหป้ระธานสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เสนอช่ือผูท่ี้
ผา่นการพิจารณาของสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาเป็นกรรมการองคก์รละ  
๑  คน   ตามแบบเสนอช่ือท่ีสถานศึกษาก าหนด   เสนอไปยงัผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

๒)   การเสนอช่ือใหด้ าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
๓)   กรณีท่ีมีผูไ้ด้รับการเสนอช่ือมากกว่า  ๑  คนให้

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา    จดัให ้ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเลือกกนัเองใหเ้หลือ  ๑  คน 
  (ค) เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการเสนอช่ือ  มีดงัน้ี 

๑)  แบบเสนอช่ือผูแ้ทนท่ีสถานศึกษาก าหนด  พร้อมประวติั 
         ๒) เอกสารทัว่ไป  ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือ
ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกใหข้อง 
ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบติั  ไดแ้ก่    
บตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐกรณีเป็นผูบ้ริหารหรือคณะผูบ้ริหารหรือสมาชิกสภา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  บตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐและหรือบตัรประจ าตวั
ประชาชนกรณีเป็นขา้ราชการ พนกังานหรือลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
หรือบุคคลอ่ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบหมาย  
 



๑๐ ๑๑ 

 (๕)  กรรมการที่เป็นศิษย์เก่า   
          (ก)  ผูท่ี้มีสิทธ์ิสมคัรหรือเสนอช่ือกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทน

ศิษยเ์ก่าของสถานศึกษาตอ้งเป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาหรือผูท่ี้เคยศึกษาจากสถานศึกษา
ท่ีสถานศึกษานั้นรับรอง  

                           (ข) การสมคัรหรือเสนอช่ือและการเลือกกรรมการท่ีเป็น 
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 

          ๑) ใหศิ้ษยเ์ก่าของสถานศึกษาสมคัรหรือเสนอช่ือศิษยเ์ก่า
ของสถานศึกษานั้น  จ านวน  ๑  คน  เป็นกรรมการสถานศึกษาตามใบสมคัรหรือแบบ
เสนอช่ือท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒) การสมคัรหรือเสนอช่ือใหด้ าเนินการภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

๓) กรณีท่ีมีผูส้มคัรหรือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือมากกว่า  ๑  
คนใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาจดัใหผู้ส้มคัรหรือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเลือกกนัเอง 
ใหเ้หลือ   ๑   คน 
 (ค)  เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการสมคัรหรือเสนอช่ือ   
มีดงัน้ี 

๑) ใบสมคัรหรือแบบเสนอช่ือผูแ้ทนท่ีสถานศึกษาก าหนด                        
พร้อมประวติั 
  ๒)  เอกสารทัว่ไป   ไดแ้ก่  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให้
ของผูส้มคัรหรือไดรั้บการเสนอช่ือ 

๓)   เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบติั  ไดแ้ก่   
ทะเบียนนกัเรียน 

 
 

(๖)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กร 
ศาสนาอืน่ในพืน้ที่ 

ให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาด าเนินการสรรหาและเลือก
กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี    ท่ีทาง 
ราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต ์ อิสลาม  พราหมณ์ -  ฮินดูและซิกข)์   ใหไ้ดจ้ านวน 
ตามขนาดของสถานศึกษา  ดงัน้ี 

๑. สถานศึกษาขนาดเลก็  จ านวน  ๑  รูป  หรือ  ๑  คน 
๒. สถานศึกษาขนาดใหญ่  จ านวน  ๒  รูป  หรือ  ๒  คน  

หรือ  ๑  รูป  กบั  ๑    คน    
๗.๒  การสรรหาและการเลอืกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                  ใหผู้ไ้ดรั้บการสรรหาและเลือกใหเ้ป็นกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทน
ผูป้กครอง  ผูแ้ทนครู     ผูแ้ทนองคก์รชุมชน   ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี    และ
ผูอ้  านวยการ   สถานศึกษาร่วมกนัสรรหาและเลือกผูท้รงคุณวฒิุใหเ้ป็นกรรมการ        
ตามวิธีการท่ีเห็นสมควรโดยสถานศึกษาขนาดเลก็ใหเ้ลือกผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการ 
จ านวน  ๒ คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ใหเ้ลือกผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการจ านวน   
๗   คน (กฎกระทรวงฯขอ้  ๕ (๔)) 

๗.๓  การสรรหาและการเลอืกประธานกรรมการ 
  ใหผู้ไ้ดรั้บการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผูแ้ทนผูป้กครอง   

   ผูแ้ทนครู  ผูแ้ทนองคก์รชุมชน  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า   
   ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
   และผูอ้  านวยการสถานศึกษาร่วมกนัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเป็นประธาน 
กรรมการ  ๑ คน 
 
 



๑๒ 

๑๓ ๑๒ 

ข้อ  ๘   ระยะเวลาด าเนินการ 
๘.๑  ในวาระเร่ิมแรก ใหด้ าเนินการสรรหา และเลือกประธานกรรมการ

และกรรมการ    ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  ๙๐  วนั นบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงใชบ้งัคบั 
(กฎกระทรวงฯ ขอ้ ๑๐) 

๘.๒  ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการพน้จากต าแหน่งก่อน
ครบวาระ  ใหด้ าเนินการสรรหา       เลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
แทนภายใน  ๙๐  วนั    เวน้แต่วาระของกรรมการเหลืออยูไ่ม่ถึง   ๑๘๐   วนั        จะไม่ 
ด าเนินการก็ได ้   และให้ผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน  (กฎกระทรวงฯ ขอ้๘) 

๘.๓ ในกรณีท่ีประธานและกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระให ้
ด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหม่  ภายใน  ๙๐  วนัก่อนวนัครบวาระและ
ให้ผูซ่ึ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและ
กรรมการซ่ึงแต่งตั้งใหม่เขา้มารับหนา้ท่ี (กฎกระทรวงฯ ขอ้๘) 

ข้อ ๙  ขั้นตอนการสรรหาและการเลอืก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
๙.๑  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาประกาศการสรรหาและเลือก 

คณะกรรมการ 
๙.๒ สถานศึกษาเปิดรับสมคัรหรือรับการเสนอช่ือเขา้รับการเลือก 

เป็นกรรมการแต่ละประเภท 
๙.๓  สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรหรือผูไ้ดรั้บ 

การเสนอช่ือ 
๙.๔ สถานศึกษาประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ

แต่ละประเภท 
๙.๕ สถานศึกษาด าเนินการใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ 

แต่ละประเภทเลือกกนัเองใหเ้หลือตามจ านวนท่ีก าหนด 

ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในทอ้งท่ีต าบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิล  าเนาของ
นกัเรียนในสถานศึกษาหรือต าบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาตั้งอยูห่รือมีแต่ไม่เสนอช่ือ 
ผูแ้ทนเขา้รับเลือกเป็นกรรมการใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาสรรหาผูแ้ทนองคก์ร 
ชุมชนในทอ้งท่ีต าบลหรือแขวงใกลเ้คียงกบัสถานศึกษาหรือในทอ้งท่ีต าบลหรือแขวง
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใกลเ้คียงเป็นกรรมการผูแ้ทนองคก์รชุมชนในสถานศึกษานั้น 

สถานศึกษา ท่ี มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจาก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทัว่ไป  ซ่ึงไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
ไดค้รบองคป์ระกอบตามกฎกระทรวงน้ี     การก าหนดองคป์ระกอบ       อ  านาจหนา้ท่ี   
หลกัเกณฑ์  วิธีการสรรหาและจ านวนกรรมการในแต่ละลกัษณะและประเภทของ
สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ให้ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผูมี้อ  านาจในการประกาศใหส้ถานศึกษาใดเป็น
สถานศึกษาท่ีมีสภาพและลกัษณะการปฏิบติังานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยทัว่ไป  

๙.๕ สถานศึกษาด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
๙.๖ สถานศึกษาด าเนินการใหก้รรมการร่วมกนัเลือกผูท้รงคุณวฒิุ 

เป็นประธานกรรมการ 
๙.๗ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  เสนอรายช่ือผูไ้ดรั้บการสรรหาต่อ 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการ 

๙.๘  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (กฎกระทรวงฯ ขอ้ ๕ (๖)) 
  การด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
เพ่ือเสนอผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต่งตั้งตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ  
ภายใน  ๙๐  วนั 



๑๔ 

ข้อ  ๑๐   ข้อเสนอแนะการด าเนินการสรรหา  การเลอืก  และการแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการ 

๑๐.๑  บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๑)  ประกาศหลกัเกณฑ ์ วิธีการสรรหาและการเลือกประธาน

กรรมการและกรรมการ  (กฎกระทรวงฯ ขอ้๕) 
(๒) ด าเนินการสรรหา   และการเลือกประธานกรรมการและ

กรรมการ   (กฎกระทรวงฯ ขอ้ ๕) 
(๓) เสนอรายช่ือผูไ้ดรั้บเลือกเป็นประธานกรรมการและ

กรรมการต่อผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาแต่งตั้ง  
(กฎกระทรวง ฯ ขอ้๕(๖)) 

(๔) ในกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ไดเ้สนอช่ือผูแ้ทน 
องคก์รเขา้รับการสรรหาและเลือกใหเ้ป็นกรรมการ      ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษา
ประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผูแ้ทนดงักล่าว 

๑๐.๒  สาระส าคัญของประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานแต่ละสถานศึกษา  ควรประกอบด้วย 

(๑)  เหตุผลและอ านาจหนา้ท่ีในการออกประกาศตามกฎหมาย 
(๒)  ต าแหน่งท่ีจะสรรหาและเลือก  พร้อมทั้งคุณสมบติัทัว่ไป 

และ คุณสมบติัเฉพาะของต าแหน่งท่ีจะสรรหาและ เลือก 
(๓)  วิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(๔)  หลกัฐานประกอบการสมคัรหรือการเสนอช่ือผูแ้ทนกลุ่ม 

บุคคลองคก์รชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๕)  ก าหนดการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการสรรหาเป็น

กรรมการผูแ้ทนของกลุ่มบุคคลและองคก์ร 
(๖)  ก าหนดการใหผู้แ้ทนกลุ่มบุคคลหรือผูแ้ทนองคก์ร 

แต่ละประเภทเลือกกนัเองเป็นกรรมการ 

 (๗) ก าหนดการประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการเลือกเป็นกรรมการ
จากผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์รแต่ละประเภท 

๑๐.๓  การด าเนินการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  
ควรด าเนินการ  ดงันี ้

           (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการสรรหาและการ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกเขา้ร่วมเป็น 

คณะกรรมการหรือคณะท างานได ้
(๒)  ประชาสมัพนัธ์ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึง 
(๓)  รับสมคัรหรือรับการเสนอช่ือผูแ้ทนกลุ่มบุคคลหรือ 

ผูแ้ทนองคก์รเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ 
(๔)  ตรวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัรหรือผูท่ี้ไดร้ับการเสนอช่ือ

เขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ ตามแนวทาง  ดงัน้ี 
(๔.๑)  ผูแ้ทนผูป้กครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนกัเรียน   
(๔.๒) ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนกัเรียน 

     (๔.๓) ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ตรวจสอบเอกสาร 
หลกัฐาน  ต่อไปน้ี 

- หลกัฐานทางทะเบียนท่ีแสดงวา่องคก์ร 
มีสมาชิกไม่ต ่ากวา่  ๑๕  คน 

- หนงัสือการรับรองการด าเนินกิจกรรมของ 
องคก์รท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคมและชุมชนอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๑  ปี  

   - หนงัสือรับรองผลงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- หลกัฐานแสดงถึงการเป็นประธานหรือผูบ้ริหาร
หรือผูน้ าองคก์รนั้นของผูเ้สนอช่ือ 

๑๕ 



๑๖ 

 (๔.๔) ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐาน ต่อไปน้ี 

-  ในกรณีท่ีเป็นผูบ้ริหาร หรือคณะผูบ้ริหารหรือ
สมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ ตรวจสอบจากบตัรประจ าตวัท่ีทาง 
ราชการออกให ้

-  ส าหรับขา้ราชการพนักงานหรือลูกจา้งของ  
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    หรือบุคคลอ่ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบหมาย  
ใหต้รวจสอบจากบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกใหแ้ละหรือบตัรประจ าตวัประชาชน 

(๕)  จดัประชุมผูแ้ทนกลุ่มบุคคล หรือองคก์รต่าง ๆ เพ่ือเลือก 
กนัเองให้ไดผู้แ้ทนกลุ่มบุคคลหรือผูแ้ทนองค์กรแต่ละประเภทตามจ านวนท่ีก าหนด  
ซ่ึงอาจด าเนินการโดยวิธีออกเสียงโดยตรงหรือลบัหรือเปิดเผยตามความเหมาะสม 

(๖)  จดัประชุมใหผู้ไ้ดรั้บการสรรหาจากกลุ่มบุคคลหรือ 
องคก์รต่าง ๆ และผูอ้  านวยการสถานศึกษาร่วมกนัสรรหาและเลือกผูท้รงคุณวฒิุจาก 
ผูท่ี้สมคัรและบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาขา้งตน้เสนอช่ือให้ได ้ จ านวน  ๒  คน  
ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กหรือ จ านวน  ๗  คน  ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่  
ส าหรับวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
ด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

(๗)  จดัประชุมผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกรรมการทั้งหมดรวมทั้ง 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาร่วมกนัเลือกผูท้รงคุณวฒิุ  ๑  คนเป็นประธานกรรมการ 

๑๐.๔.  บทบาทของผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
(๑)  ประกาศใหส้ถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาท่ีมีสภาพและ

ลกัษณะการปฏิบติังานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทัว่ไป  โดย        
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  (กฎกระทรวง ฯ ขอ้ ๙) 

(๒)  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามท่ี 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเสนอ  (กฎกระทรวง ฯ ขอ้ ๕) 

ข้อ ๑๑   อ านาจการตคีวามและวนิิจฉัยปัญหา 
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจตีความและ

วินิจฉยัปัญหา   อนัเก่ียวกบัการปฏิบติัหรือการด าเนินการสรรหา   การเลือกประธาน
กรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



แผนภูมแิสดงขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทนิการด าเนนิงาน 

 
ระยะเวลา กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 

 
ภายใน ๙๐ วนั 
นบัแต่วนัท่ี 
กฎกระทรวง 
ใชบ้งัคบั 

 
๑. ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ   
     สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเก่ียวกบั 
     การสรรหาและเลือกกรรมการ 
๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสรรหา 
     และเลือกกรรมการเพ่ือช้ีแจงขั้นตอนการด าเนินงาน 
๔. ประชาสมัพนัธ์การสรรหาและเลือกรรมการ   
     ให้ประชาชน กลุ่มบคุคลและองคก์รต่าง ๆ ทราบ 
๕. กลุ่มบุคคล หรือองคก์รต่าง ๆ สมคัร 
     หรือเสนอช่ือผูแ้ทนเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ   
     สถานศึกษาต่อสถานศึกษา 
๖. ตรวจสอบคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
๗. ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการเลือก 
๘. จดัประชุมผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับ 
     การเลือกเป็นผูแ้ทนกลุ่มบุคคลหรือผูแ้ทนองคก์ร 
     เพ่ือเลือกกนัเองให้ไดผู้แ้ทนกลุ่มบุคคล 
    หรือ ผูแ้ทนองคก์ร ตามจ านวนท่ีก าหนด 
๙. ด าเนินการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิตามจ านวนท่ี   
    ก  าหนด 
 
 

 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

 
กลุ่มบุคคลหรือองคก์ร

ต่างๆ 
 
 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

๑๘ ๑๙ 

๑. ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการ 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. รับการเสนอช่ือผูแ้ทนกลุ่มบุคคล/องคก์ร 

๓  ตรวจสอบคุณสมบติั   

 

๖.  ผูไ้ดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนกลุ่มบุคคล/ องคก์ร  
      และผูอ้  านวยการสถานศึกษาร่วมกนัสรรหา 
      และเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

     
๗.  จัดให้ผู้ได้รับการสรรหาเป็น 
        คณะกรรมการ เลือกประธานกรรมการ 
        จากกรรมการผูท้รงคุณวฒุิ   

ประกาศให้สถานศึกษาใด   
 เป็นสถานศึกษาท่ีมีสภาพและ 
ลกัษณะแตกต่างจาก 
สถานศึกษาทัว่ไป 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีศึกษา 

ประกาศแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

๕.  จดัให้ผูมี้สิทธ์ิท่ีไดรั้บเลือกแต่ละประเภท 
       เลือกกนัเอง 

หมายเหตุ  การสรรหาคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้งด าเนินการ 
ให้แลว้เสร็จภายใน  ๙๐  วนั 

๔.ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บเลือก 

๘.  เสนอรายช่ือผู้ได้รับการสรรหา 
        เป็นประธานและกรรมการให้ 
        ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี 
        การศึกษาพิจารณาแต่งตั้ง   
 
 



๒๑ 

 
ระยะเวลา กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 

 
 

๑๐. จดัประชุมผูไ้ดรั้บการเลือกเป็นกรรมการทั้งหมด  
เลือกประธานกรรมการสถานศึกาาขั้นพ้ืนฐานจาก
กรรมการผุท้รงคุณวฒิุ 
๑๑.เสนอรายช่ือผูไ้ดรั้บการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการให้ผูอ้  านวยการส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  พิจารณาประกาศแต่งตั้ง 
 

 

 
หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถก าหนดระยะเวลาด าเนินการไดต้ามความเหมาะสม 
                   ทั้งน้ี  จะตอ้งด าเนินการทุกขั้นตอนใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๙๐ วนั  นบัแต่ 
                   วนัท่ีกฏกระทรวงฯ มีผลใชบ้งัคบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตวัอย่าง - 
ประกาศโรงเรียน ............................ 
เร่ือง  การสรรหาและการเลอืก 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
---------------------------------- 

 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกบักฎกระทรวง
ก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑ ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่งของ        
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงเรียน ...................สงักดัเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ........................ เขต ............  จึงก าหนดรายละเอียดการสรรหา
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ดงัน้ี 

ข้อ  ๑  จ านวนคณะกรรมการ  
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจ านวนทั้งส้ิน.............คน 

ข้อ ๒  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ประกอบดว้ย         
(๑) ประธานกรรมการ  (มาจากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ) 
(๒) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง  จ านวน  ๑  คน 
(๓) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนครู   จ านวน  ๑  คน 
(๔) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน  จ านวน  ๑  คน 
(๕) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

จ านวน  ๑  คน 
 

๒๐ 



๒๒ ๒๓ 

(๖) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  จ านวน  ๑  คน 
(๗) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์ร 

ศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี  จ านวน........................รูป / คน 
     (๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน.......................คน 
     (๙)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ  ๓   คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
      ๓.๑  คุณสมบัตทิั่วไป   ประธานกรรมการและกรรมการตอ้งมี 

คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  ดงัน้ี  
(๑)  มีอายไุม่ต ่ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้

แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย 

การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ี 

ในกรณีผูไ้ดรั้บแต่งตั้ งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผูใ้ดมีลกัษณะ        
ตอ้งหา้มตาม  (๕)   ตอ้งออกจากการเป็นบุคคลซ่ึงมีลกัษณะตอ้งหา้ม   หรือแสดง 
หลกัฐานใหเ้ป็นท่ีเช่ือไดว้า่ตนไดเ้ลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ  อนัมีลกัษณะ 
ต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัได้รับ
แต่งตั้ง หากมิไดด้ าเนินการดงักล่าว ให้ถือว่าผูน้ั้นไม่เคยไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการหรือกรรมการ 

 
 
 

๓.๒  คุณสมบัตเิฉพาะ 
(๑)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  

(๑.๑)  เป็นผูป้กครองตามทะเบียนนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่น
โรงเรียนน้ี 

(๑.๒)ไม่เป็นครู    เจา้หนา้ท่ี    หรือลูกจา้งของโรงเรียนน้ี
หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี  

(๒)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
 ตอ้งเป็นครูซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัดา้นการเรียนการสอน          

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีต่าง  ๆ ในโรงเรียนน้ี  
(๓)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 

(๓.๑)  เป็นสมาชิกขององคก์รของชุมชน หรือองคก์รท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนท่ีมีสมาชิกรวมตวักนัไม่นอ้ยกว่า  ๑๕ คน เพ่ือด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า  ๑  ปี  มีผลงาน
ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับรอง  และมีท่ีตั้งแน่นอน   
อยู่ในท้องท่ีต าบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิล  าเนาของนักเรียนในโรงเรียนน้ีหรือทอ้งท่ี
ต าบลหรือแขวงท่ีโรงเรียนน้ีตั้งอยู ่

 (๓.๒)  ไม่เป็นครูเจา้หน้าท่ีหรือลูกจา้งของโรงเรียนหรือ   
ท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี  

(๔)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
(๔.๑)  เป็นผูท่ี้เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนน้ี 
(๔.๒)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลกูจา้งของโรงเรียนน้ี  หรือ

ท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี  
 

 
 



๒๔ ๒๕ 

(๕)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาอืน่ในพืน้ที่ 

เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือผูน้ับถือศาสนาท่ีทางราชการรับรอง  
(พุทธ  คริสต ์ อิสลาม พราหมณ์ - ฮินดู  และซิกข)์ 

 (๖)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
 (๖.๑) ไม่เป็นครู  เจา้หน้าท่ี  หรือลูกจา้งของโรงเรียนน้ี

หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี   
(๖.๒) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม่เกิน  

๓  แห่ง  ในเวลาเดียวกนั 
ข้อ ๔   การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
๔.๑  การสรรหากรรมการผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์ร 
          ๔.๑.๑  ผูมี้สิทธิสมคัรและไดรั้บการเสนอช่ือ ตอ้งมี 

คุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะ ตามประกาศ ขอ้ ๓ 
        ๔.๑.๒  กรณีกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง   ผูแ้ทนครู 

และผูแ้ทนศิษยเ์ก่าสามารถสมคัรไดด้ว้ยตนเองหรือเสนอช่ือบุคคลตามคุณสมบัติ      
ท่ีก าหนด  โดยผูเ้สนอช่ือ ตอ้งมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวนัท่ีเสนอช่ือ 

               ๔.๑.๓  กรณีองคก์รชุมชน ใหป้ระธานหรือผูบ้ริหาร  หรือ  
ผูน้ าของชุมชนหรือผูน้ าองคก์รชุมชนเป็นผูเ้สนอช่ือ 

              ๔.๑.๔  กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีโรงเรียนน้ี  
ตั้งอยู ่ไดแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั...............องคก์ารบริหารส่วนต าบล………….
ใหป้ระธานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขา้งตน้    เสนอช่ือบุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบ
ของสภาองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   (สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบาล   
กรุงเทพมหานคร  และเมืองพทัยา  ปรับขอ้ความใหเ้หมาะสม) 

 

              ๔.๑.๕ กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือ 
ผูแ้ทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี ผูอ้  านวยการโรงเรียนน้ีจะด าเนินการสรรหาและ
เลือกกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี 
ท่ีทางราชการรับรอง(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและซิกข์)  ใหไ้ดจ้ านวน
.................รูป /  คน  (หากสถานศึกษาก าหนดวิธีการสรรหาและเลือกไวแ้ลว้ 
ใหก้ าหนดในประกาศน้ี) 

๔.๑.๖  ก าหนดวนั เวลาและสถานท่ีรับสมคัรและเสนอ 
ช่ือบุคคล    กลุ่มบุคคล   องคก์รชุมชน  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใดตามขอ้ ๓ 
(๒)  -  (๗)  ซ่ึงประสงคเ์สนอช่ือผูแ้ทนเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนน้ี    ติดต่อขอรับใบสมคัรและหรือแบบเสนอช่ือ  รวมทั้ง
สมคัรและเสนอช่ือ     ท่ีโรงเรียน...... .........................ระหวา่งวนัท่ี.......เดือน....................
พ.ศ. ........... ถึงวนัท่ี ...……. เดือน..….....................พ.ศ. ..........   ในเวลาราชการ 

๔.๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
                                  โรงเรียนจะจดัใหผู้ไ้ดรั้บการสรรหาและเลือกใหเ้ป็นกรรมการท่ีเป็น 
ผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนครู  ผูแ้ทนองค์กรชุมชน  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า   ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์และหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี  และ 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ร่วมกนัสรรหาและเลือกผูท้รงคุณวุฒิใหเ้ป็นกรรมการ จ านวน
...................คน  ซ่ึงโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกใหท้ราบต่อไป 

๔.๓  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
  โรงเรียนจะจดัใหผู้ไ้ดรั้บการสรรหาและเลือกใหเ้ป็นกรรมการ 

ผูแ้ทนบุคคล  ผูแ้ทนกลุ่มบุคคล  ผูแ้ทนองคก์ร  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุและผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาร่วมกนัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ   เป็นประธานกรรมการ  ๑  คน 

              ๔.๔  เอกสารประกอบการเสนอช่ือ 
                     ตรวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัรหรือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ  

เขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ ตามแนวทาง  ดงัน้ี 



๒๖ ๒๗ 

         ๔.๔.๑  เอกสารทัว่ไป  ไดแ้ก่  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  หรือส าเนาบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกใหข้อง   
ผูส้มคัรหรือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
         ๔.๔.๒  เอกสารตรวจสอบคุณสมบติั 

         (๑)  ผูแ้ทนผูป้กครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนกัเรียน   
                                          (๒)  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนกัเรียน 
        (๓) ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน   
ต่อไปน้ี 

-  หลกัฐานทางทะเบียนท่ีแสดงวา่มีสมาชิก 
ไม่ต ่ากวา่  ๑๕  คน 

-  หลกัฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินกิจกรรมของ 
องคก์รท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคมและชุมชนอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๑  ปี  

-  หนงัสือรับรองผลงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

           (๔)  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐาน   ต่อไปน้ี 

-  ในกรณีท่ีเป็นผูบ้ริหาร หรือคณะผูบ้ริหารหรือ 
เป็นสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ          ตรวจสอบจากบตัรประจ าตวั 
ท่ีทางราชการออกให ้

-  ส าหรับขา้ราชการพนักงานหรือลูกจา้งของ  
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    หรือบุคคลอ่ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบหมาย 
ใหต้รวจสอบจากบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกใหแ้ละหรือบตัรประจ าตวัประชาชน 

 
 

ขอ้ ๕ ก าหนดการประกาศรายช่ือ ผูมี้สิทธิเขา้รับการเลือก
เป็นผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์ร 

โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเข้ารับเลือกเป็นผูแ้ทนกลุ่ม
บุคคลและองคก์รต่าง ๆ  ในวนัท่ี ............เดือน ........................... พ.ศ. .............  
ณ ................................................. 

ข้อ  ๖  ก าหนดการเลอืกผู้แทนกลุ่มบุคคล    องค์กรชุมชน และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โรงเรียนจะจดัใหผู้แ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์รต่าง ๆ เลือกกนัเอง
ในแต่ละกลุ่มหรือองคก์รเพ่ือใหไ้ดผู้แ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการ  
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มละ     ๑  คน  วนัท่ี ......... เดือน ................. พ.ศ. ............ 
ณ ............................................ 
  ข้อ ๗  ก าหนดการประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลอืกเป็นกรรมการ 
จากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บเลือกเป็นกรรมการจากผูแ้ทน
กลุ่มบุคคลและองคก์รในวนัท่ี..................เดือน.................................พ.ศ
......................ณ................................ 
 
                   ประกาศ  ณ  วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................ 
                                                 (ลงช่ือ)………………………… 
                                                              (.................................) 
                                          ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียน ............................... 

 
 
 
 



๒๙ 

-  ตวัอย่าง - 
แบบเสนอช่ือผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลอืกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา................................เขต................... 

                                                                 วนัท่ี..........เดือน......................พ.ศ.............. 
ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว.............................…….....เป็นผูป้กครองนกัเรียน  

ช่ือ  ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว..................................................ก าลงัศึกษาชั้น...….......
โรงเรียน............................................................ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี............
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต....................จงัหวดั..................................
รหสัไปรษณีย.์................โทร.............ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว.............................
เขา้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลน้ีพร้อมประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.................................. 
และขอรับรองวา่ 

๑.  ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 
(๑) มีอายไุม่ต ่ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย        

การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ 
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๖) เป็นผูป้กครองของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนน้ี 
(๗) ไม่เป็นครู   เจา้หนา้ท่ี   หรือลกูจา้งของสถานศึกษาน้ี   หรือ 

ท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 

๒. ผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ  เขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตาม
ประกาศโรงเรียน  เร่ืองการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉยัวา่ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณี 
มีการวินิจฉัยช้ีขาดประการใดเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือ
และผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉยันั้นโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
 

ขอ้ความท่ีใหไ้วท้ั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
               ลงช่ือ.......................................ผูเ้สนอช่ือ 
                                                   (...................................) 
                                    ต าแหน่ง.................………….............(ถา้มี) 
                                           
                                         ลงช่ือ.....................................ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
                                                  (....................................) 
                                    ต าแหน่ง...................………..............(ถา้มี) 
 
 
 
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียน
......................................ต าบล............................................อ าเภอ....................จงัหวดั
....................................... 
รหสัไปรษณีย.์................ไม่เกิน  วนัท่ี.................เดือน..........................พ.ศ.............. 
เวลา....................น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร..........................………
โทรสาร.............. .....และ www..........................) 

๒๘ 



๓๑ 

-  ตวัอย่าง  - 
ประวตัผิู้สมคัร/ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

ช่ือ  นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกลุ........................................ 
เกิดวนัท่ี.....................เดือน.........................................พ.ศ............................................. 
อาย.ุ............ปี......................เดือน 
วฒิุทางการศึกษาสูงสุด........................................................สาขา.................................. 
อาชีพ.........................................................ต าแหน่ง....................................................... 
สถานท่ีท างาน................................................................................................................ 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี..............หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย..................................ถนน.................…… 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั......... 
รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์..............................โทรสาร............................ 
E -  mail......................................................................... 
บา้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย..............................ถนน...................... 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั......... 
รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศพัท.์...........................โทรสาร............................. 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี(มือถือ)...................................................... 
 ประวติัการท างาน(โปรดระบุต าแหน่งท่ีส าคญั  ๓  ต าแหน่งสุดทา้ย) 
       ล  าดบัท่ี  ๑       พ.ศ..............ต าแหน่ง.................................... หน่วยงาน................. 
       ล  าดบัท่ี  ๒       พ.ศ.............ต าแหน่ง...........................……..หน่วยงาน.............. 
       ล  าดบัท่ี  ๓       พ.ศ..............ต าแหน่ง...........................……..หน่วยงาน............... 
ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จ   

๑. ......................................................................................................................... 
๒. ......................................................................................................................... 
๓. ......................................................................................................................... 

 

 
 
                                             ลงช่ือ.............................................. 
                                                        (................................) 
           ต าแหน่ง....................................………… 

 
หมายเหตุ      ประวติัของผูส้มคัรหรือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือน้ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บั
การสมคัรหรือการเสนอช่ือของกรรมการท่ีเป็นกลุ่มบุคคลหรือองคก์รหรือสมาคม  
ต่างๆ  และการสมคัรหรือเสนอช่ือผูท้รงคุณวฒิุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 



๓๒ ๓๓ 

-  ตวัอย่าง - 
ใบสมคัรผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลอืกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา................................เขต................... 

วนัท่ี..........เดือน...............พ.ศ......... 
ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว.........................................................................

เป็นผูป้กครอง  นกัเรียน  ช่ือ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...................................................
ก าลงัศึกษาชั้น...........โรงเรียน....................................................ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี............
หมู่ท่ี..........ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต....................จงัหวดั.....................
รหสัไปรษณีย.์...........โทร...........……ขอสมคัรเขา้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.............................................................. 
และขอรับรองวา่ 

๑. ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 
(๑) มีอายไุม่ต ่ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย        

การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕   และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ 
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๖) เป็นผูป้กครองของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนน้ี 
(๗) ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลกูจา้งของโรงเรียนน้ี  หรือท่ีปรึกษา 

หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 

๒.  ผูส้มคัรเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามประกาศโรงเรียน  
เร่ือง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผูส้มคัรขาดคุณสมบติัหรือกรณีมีการวินิจฉัย
ประการใดเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกกรรมการผูส้มคัรยินยอมรับค าวินิจฉยันั้น
โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
 

ขอ้ความท่ีใหไ้วท้ั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                       ลงช่ือ...................................ผูส้มคัร 
                                               (..................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรดส่งใบสมคัรพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียน............................. 
ต าบล............................................อ าเภอ...........................................จงัหวดั................. 
รหสัไปรษณีย.์................................ไม่เกิน  วนัท่ี.......เดือน...................พ.ศ.................. 
เวลา....................น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร..........................……….
โทรสาร.............. .....และ www..........................) 



๓๔ 

-  ตวัอย่าง - 
แบบเสนอช่ือผู้แทนครูเข้ารับเลอืกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา................................เขต................... 

                                                              วนัท่ี......เดือน......................พ.ศ.......... 
ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว............................................................................

ต าแหน่ง..................................................โรงเรียน.........................................................
ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี.........หมู่ท่ี.......ต าบล/แขวง.....................อ าเภอ/เขต..................……….
จงัหวดั.................รหสัไปรษณีย.์.......................โทร..................................ขอเสนอช่ือ  
นาย/นาง/นางสาว...............................ต าแหน่ง.................โรงเรียน...............................
เขา้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลน้ีพร้อมประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.................................. 
และขอรับรองวา่ 

๑. ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 
(๑) มีอายไุม่ต ่ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก     

เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย 

การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕   และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๖) เป็นครูท่ีท าหนา้ท่ีหลกัดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริม 
การเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง  ๆ  ในโรงเรียนน้ี 

๒. ผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตาม
ประกาศโรงเรียน  เร่ืองการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณีมี
การวินิจฉยัประการใดเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและ 
ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉยันั้นโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
 

ขอ้ความท่ีใหไ้วท้ั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                               ลงช่ือ.......................................ผูเ้สนอช่ือ 
                           (......................................) 
                                        ต าแหน่ง........................................……….. 
 
                                              ลงช่ือ....................……...........ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
                                                     (...................….................)  
                                        ต าแหน่ง.............................................…….. 
 
 
 
 
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึงโรงเรียน........................ 
ต าบล.............................อ าเภอ.........................จงัหวดั.................รหสัไปรษณีย.์..........
ไม่เกิน  วนัท่ี.................เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา.....…..............น.  
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร............................โทรสาร.............. ………... 
และ www..........................) 

๓๕ 



๓๗ 

-  ตวัอย่าง - 
ใบสมคัรผู้แทนครูเข้ารับเลอืกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา................................เขต................... 

                                                               วนัท่ี....เดือน..........................พ.ศ............ 
ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว...........................................................................

ต าแหน่ง..................................................โรงเรียน.........................................................
ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี........หมู่ท่ี............ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต....................
จงัหวดั.................รหสัไปรษณีย.์.......................โทร....................ขอสมคัรเขา้รับเลือก
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.........................................................
และขอรับรองวา่ 

๑. ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 
(๑) มีอายไุม่ต ่ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย 

การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๖) เป็นครูท่ีท าหนา้ท่ีหลกัดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง  ๆ  ในโรงเรียนน้ี 

๒. ผูส้มคัร เขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามประกาศโรงเรียน   
เร่ือง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผูส้มคัรขาดคุณสมบติัหรือกรณีมีการวินิจฉัย
ประการใดเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกกรรมการผูส้มคัรยินยอมรับค าวินิจฉยันั้น
โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
 

ขอ้ความท่ีใหไ้วท้ั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

                              ลงช่ือ..................................ผูส้มคัร 
                                                    (.................................) 
                                      ต าแหน่ง...........................................……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรดส่งใบสมคัรพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียน............................. 
ต าบล....................อ าเภอ..................จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย.์.......................
ไม่เกิน  วนัท่ี.................เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา....................น.  
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร............................โทรสาร.............. ..... 
และ www..........................) 

๓๖ 



๓๙ 

-  ตวัอย่าง - 
แบบเสนอช่ือผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลอืกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา................................เขต................... 

                                                                    วนัท่ี..........เดือน......................พ.ศ....…… 
ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว........................................................................

อาชีพ...........................ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนน้ี เม่ือปี พ.ศ.....................   
ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี..........หมู่ท่ี..........ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต....................
จงัหวดั.................รหสัไปรษณีย.์.......................โทร..................................ขอเสนอช่ือ  
นาย/นาง/นางสาว................................อาชีพ................ ......ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษา
ท่ีโรงเรียนน้ี เม่ือปี พ.ศ..............เขา้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลน้ีพร้อมประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.................................. 
และขอรับรองวา่ 

๑. ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 
(๑) มีอายไุม่ต ่ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  เวน้แต่ 

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ

พสัดุ พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๖) เป็นผูเ้คยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนน้ี 
(๗) ไม่เป็นครู  หรือเจา้หนา้ท่ี  หรือลกูจา้งของโรงเรียนน้ี  หรือ 

ท่ีปรึกษา   หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 

๒. ผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตาม
ประกาศโรงเรียนเร่ืองการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉยัวา่ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณีมี
การวินิจฉยัประการใดเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและ 
ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉยันั้นโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
 

ขอ้ความท่ีใหไ้วท้ั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                    ลงช่ือ..................................ผูเ้สนอช่ือ 
     (.................................) 
                ต าแหน่ง…………................................(ถา้มี) 
           ลงช่ือ..................................ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
    (..................................)  
                  ต าแหน่ง………......................................(ถา้มี) 
 
 
 
 
 
 
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียน..................... 
ต าบล.................อ าเภอ.....................จงัหวดั.................รหสัไปรษณีย.์....………......... 
ไม่เกิน  วนัท่ี......เดือน....................…………....พ.ศ.......................เวลา....................น.   
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร.......….....................โทรสาร……............. ..... 
และ www..........................) 

๓๘ 



๔๑ 

-  ตวัอย่าง - 
ใบสมคัรผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลอืกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา................................เขต................... 

                                                              วนัท่ี........เดือน.........................พ.ศ.............. 
ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว..............................................................................

อาชีพ............................ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนน้ี เม่ือปี พ.ศ.....................   
ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี.............หมู่ท่ี................ต าบล/แขวง...................อ าเภอ/เขต....................
จงัหวดั.................รหสัไปรษณีย.์.......................โทร....................ขอสมคัรเขา้รับเลือก
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.........................................................
และขอรับรองวา่ 

๑. ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 
(๑) มีอายไุม่ต ่ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก   เวน้แต่

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย 

การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๖) เป็นผูเ้คยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนน้ี 
(๗) ไม่เป็นครู  หรือเจา้หนา้ท่ี  หรือลกูจา้งของโรงเรียนน้ี  หรือ 

ท่ีปรึกษา   หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 
 

๒. ผูส้มคัรเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามประกาศโรงเรียนเร่ืองการสรรหา   
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผูส้มคัรขาดคุณสมบติัหรือกรณีมีการวินิจฉัย
ประการใดเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกกรรมการผูส้มคัรยินยอมรับค าวินิจฉยันั้น
โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
 

ขอ้ความท่ีใหไ้วท้ั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                    ลงช่ือ................................ผูส้มคัร 
                                 (..............................) 
   ต าแหน่ง.....................…….................(ถา้มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรดส่งใบสมคัรพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียน...............…........ 
ต าบล................อ าเภอ.........................จงัหวดั.................รหสัไปรษณีย…์….............
ไม่เกิน  วนัท่ี.......เดือน....................………......พ.ศ.......................เวลา....................น.   
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร............…..............โทรสาร..........…….... ..... 
และ www..........................) 

๔๐ 



๔๓ 

-  ตวัอย่าง - 
แบบเสนอช่ือผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ารับการเลอืกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา................................เขต................... 

                                                              วนัท่ี.......เดือน............................พ.ศ.............. 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว...........................………………………………. 

ต าแหน่ง(ต าแหน่งขององคก์ร)...............................องคก์ร(ช่ือองคก์ร).......................... 
อาชีพ........................ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี.........หมู่ท่ี................ต าบล/แขวง..........................
อ าเภอ/เขต....................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย.์..................โทร................
ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว.....................................................................เขา้รับเลือก
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลน้ีพร้อมประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.................................. 
และขอรับรองวา่ 

๑. ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 
(๑) มีอายไุม่ต ่ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย 

การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  (๖)  เป็นสมาชิกขององคก์รชุมชนหรือองคก์รท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมี
สมาชิกรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ คน เพ่ือด าเนินกิจการท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคมและ 

ชุมชนโดยส่วนรวมอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี  มีผลงานท่ีหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับรองและมีท่ีตั้งท่ีแน่นอนอยู่ในทอ้งท่ี
ต าบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิล  าเนาของนกัเรียนในโรงเรียนน้ีหรือทอ้งท่ีต าบลหรือแขวง
ซ่ึงโรงเรียนน้ีตั้งอยู่ 
  (๗) ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลกูจา้งของโรงเรียนน้ี  หรือท่ีปรึกษา
หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 

๒. ผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตาม
ประกาศโรงเรียนเร่ืองการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉยัวา่ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณีมี 
การวินิจฉยัประการใดเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและ 
ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉยันั้นโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
 
 ขอ้ความท่ีใหไ้วท้ั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                               ลงช่ือ..................................ผูเ้สนอช่ือ 
                                         (................................) 
                         ต าแหน่ง..............…….............(ต าแหน่งขององคก์ร) 
 
                                              ลงช่ือ...................... ...........ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
                                                     (...................................)  
                         ต าแหน่ง.....................................(ถา้มี) 
 
 
 
 

๔๒ 



๔๕ 

 
 
๑.  ผูเ้สนอช่ือตอ้งเป็นประธาน  หรือผูบ้ริหาร  หรือผูน้ าของชุมชน  หรือผูน้ าของ 
องคก์รชุมชน 
๒.โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียน................. 
 ต าบล.....................................อ าเภอ................................จงัหวดั..................................  
รหสัไปรษณีย.์................................ไม่เกิน  วนัท่ี........เดือน..................พ.ศ...............
เวลา....................น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร............................ 
โทรสาร.............. .....และ www..........................) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ตวัอย่าง - 
แบบเสนอช่ือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการเลือก 

เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
โรงเรียน.............................................. 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา................................เขต................... 
                                                                  วนัท่ี.......เดือน...................พ.ศ.............. 

ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว......................................................................
ต าแหน่งประธานสภา(ระบุช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน).........................................
อาชีพ......................…อยูบ่า้นเลขท่ี..........หมู่ท่ี...........ต าบล/แขวง......................
อ าเภอ/เขต....................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย.์..................โทร................
ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว......................................................................เขา้รับเลือก
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลน้ีพร้อมประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.................................. 
และขอรับรองวา่ 

๑. ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 
(๑) มีอายไุม่ต ่ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย 

การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕    และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒. ผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตาม
ประกาศโรงเรียน เร่ือง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔๔ 



๔๖ ๔๗ 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉยัวา่ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณีมี 
การวินิจฉยัประการใดเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและ 
ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉยันั้นโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
 

ขอ้ความท่ีใหไ้วท้ั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                          ลงช่ือ.......................……........ผูเ้สนอช่ือ 
                                                    (....................................) 
                                    ต าแหน่ง............................ (ต าแหน่งขององคก์ร) 
 
                                          ลงช่ือ...................................ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
                                     (..................................)  
                                      ต าแหน่ง.......................................(ถา้มี) 
 
 
 
 
 
 
๑.   ผูเ้สนอช่ือตอ้งเป็นประธานสภาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๒. โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียน................ 
ต าบล......................อ าเภอ...........................จงัหวดั................รหสัไปรษณีย.์................
ไม่เกิน  วนัท่ี.................เดือน...............…..........พ.ศ.......................เวลา....................น.  
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร............…..............โทรสาร...........……... ..... 
และ www..........................) 

-  ตวัอย่าง - 
แบบเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลอืกเป็นกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(กรณีก าหนดให้กรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล  องค์กรและผู้อ านวยการโรงเรียน

เป็นผู้เสนอช่ือ) 

โรงเรียน.............................................. 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา................................เขต................... 

                                                             วนัท่ี........เดือน.....................พ.ศ.............. 
                 ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว............................................................................
ต าแหน่ง.........................................เป็นผูไ้ดรั้บการสรรหาและเลือกใหเ้ป็นกรรมการ 
ท่ีเป็นผูแ้ทน(ระบุกลุ่มบุคคล/องคก์ร)....................................อาชีพ
..................................อยูบ่า้นเลขท่ี..........หมู่ท่ี.........ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/
เขต...........................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย.์..................โทร
..................................ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว................................................เขา้
รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผูท้รงคุณวฒิุ 

จึงเสนอช่ือบุคคลน้ีพร้อมประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.................................. 
และขอรับรองวา่ 

๑. ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 
(๑)   มีอายไุม่ต ่ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  เวน้แต่

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



๔๙ 

(๕) ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย       
การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๖)ไม่เป็นครูหรือเจา้หนา้ท่ีหรือลกูจา้งของโรงเรียนน้ี หรือ 
ท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 

(๗) ไม่ไดเ้ป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืน
มากกวา่  ๒  โรงเรียน 

๒.ผูเ้สนอช่ือและผูไ้ด้รับการเสนอช่ือเข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตาม
ประกาศโรงเรียน เร่ืองการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉยัวา่ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือขาดคุณสมบติัหรือกรณีมี
การวินิจฉยัประการใดเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและ 
ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉยันั้นโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
 
 ขอ้ความท่ีใหไ้วท้ั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                          ลงช่ือ....................................ผูเ้สนอช่ือ 
                     (........…......................) 
          ต าแหน่ง..................................(ถา้มี) 
     
                                       ลงช่ือ....................................ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
                                 (..................……............)  
                                      ต าแหน่ง.................................(ถา้มี) 
 
 

 
 
 
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียน..................... 
ต าบล..........................อ าเภอ..........................จงัหวดั.................รหสัไปรษณีย.์............
ไม่เกิน  วนัท่ี.......เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา....................น.   
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร............................โทรสาร.............. ..... 
และ www..........................) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๘ 



๕๐ ๕๑ 

-  ตวัอย่าง - 
ใบสมคัรผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลอืกเป็นกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(กรณีก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมคัร) 
โรงเรียน.............................................. 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา................................เขต................... 
                                                                วนัท่ี.......เดือน............................พ.ศ.............. 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
ต าแหน่ง..............................................................อาชีพ....................................... 
อยู่บา้นเลขท่ี........หมู่ท่ี.......ต าบล/แขวง...…….................อ าเภอ/เขต.........................
จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย.์..................โทร.....................ขอสมคัรเขา้รับเลือก
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผูท้รงคุณวฒิุ 

จึงเสนอประวติัดงัแนบมายงัโรงเรียน.........................................................
และขอรับรองวา่ 

๑. ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงัน้ี 
(๑)   มีอายไุม่ต ่ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  เวน้แต่

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย 

การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๖)ไม่เป็นครู   หรือเจา้หนา้ท่ี   หรือลกูจา้งของโรงเรียนน้ี   หรือ 
ท่ีปรึกษาหรือ   ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 

(๗) ไม่ไดเ้ป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืน
มากกวา่  ๒   โรงเรียน 

๒.ผูส้มคัรเขา้ใจและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามประกาศโรงเรียนเร่ืองการสรรหา
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผูส้มคัรขาดคุณสมบติัหรือกรณีมีการวินิจฉัย
ประการใดเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกกรรมการผูส้มคัรยินยอมรับค าวินิจฉยันั้น
โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
 

ขอ้ความท่ีใหไ้วท้ั้งหมดถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                               ลงช่ือ....................................ผูส้มคัร 
                            (.................................) 
                                        ต าแหน่ง.........................................(ถา้มี) 
 
 
 
โปรดส่งใบสมคัรพร้อมประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียน.............................. 
ต าบล............................อ าเภอ.....................................จงัหวดั....................................... 
รหสัไปรษณีย.์..................ไม่เกิน วนัท่ี.................เดือน..........................พ.ศ................ 
เวลา....................น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร............................ 
โทรสาร.............. .....และ www..........................) 
 
 
 
 



 
-  ตวัอย่าง  - 

ประกาศโรงเรียน.................................. 
เร่ือง   ประกาศรายช่ือผู้มสิีทธิเข้ารับเลอืกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 

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

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกบักฎกระทรวงก าหนด
จ านวนกรรมการ คุณสมบติั  หลกัเกณฑ ์ วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ และขอ้ ๕ แห่งประกาศโรงเรียน..........................
เร่ืองการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานลงวนัท่ี......…….
เดือน.........................พ.ศ.....................  โรงเรียน ........................……………………. 
จึงประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการเลือกเป็นผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์รต่าง  ๆ  
ดงัน้ี 
  ๑.  ผูแ้ทนผูป้กครอง  มีผูส้มคัรและไดรั้บการเสนอช่ือ มีคุณสมบติั
ครบถว้น   ดงัน้ี 

(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

ฯลฯ 
   
 
 
 

๒.  ผูแ้ทนครู  มีผูส้มคัรและไดรั้บการเสนอช่ือ  มีคุณสมบติั 
ครบถว้น  ดงัน้ี 

(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

ฯลฯ 
  ๓.  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  มีผูส้มคัรและไดรั้บการเสนอช่ือ  มีคุณสมบติั
ครบถว้น   ดงัน้ี 

(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

ฯลฯ 
  ๔.  ผูแ้ทนองคก์รชุมชน  มีผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ  มีคุณสมบติั
ครบถว้น   ดงัน้ี 

(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

ฯลฯ 
  ๕.  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
มีคุณสมบติัครบถว้น   ดงัน้ี 

(๑)....................................................................... 
(๒)........................................................................ 
(๓)......................................................................... 

ฯลฯ 
 

๕๒ ๕๓ 



๕๕ 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี.........เดือน........................พ.ศ...........………. 

 
 
                                        ลงช่ือ................................................... 
                       (...........................................) 
                 ผูอ้  านวยการโรงเรียน.................................................. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ตวัอย่าง  - 
ประกาศโรงเรียน.................................. 

เร่ือง   ประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลอืกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
  ............................................................ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกบักฎกระทรวงก าหนด
จ านวนกรรมการ คุณสมบติั  หลกัเกณฑ ์ วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ้ ๗    แห่งประกาศโรงเรียน..…..……..... 
เร่ือง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานลง  วนัท่ี...……..
เดือน.........................พ.ศ.....................  โรงเรียน ................…………………………. 
จึงประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์ร  ดงัน้ี 
 ๑.  นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผูแ้ทนผูป้กครอง   
 ๒. นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผูแ้ทนครู   
 ๓. นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  
 ๔.  นาย/นาง/นางสาว....................……..กรรมการผูแ้ทนองคก์รชุมชน   
 ๕.  นาย/นาง/นางสาว..............................กรรมการผูแ้ทนองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี.................เดือน........................พ.ศ................. 
 

             ลงช่ือ............................................................. 
                                                      (............................................) 
                                   ผูอ้  านวยการโรงเรียน.................................................. 
 

๕๔ 



๕๗ ๕๖ 

-  ตวัอย่าง  - 
ประกาศโรงเรียน.................................. 

เร่ือง   ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
                                          และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพืน้ที่ 

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

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกบักฎกระทรวงก าหนด
จ านวนกรรมการ คุณสมบติั  หลกัเกณฑ ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง    และการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๖   และขอ้  ๔.๑.๕  และขอ้ ๗     แห่งประกาศ  
โรงเรียน..........………...…. เร่ือง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  ลงวนัท่ี.........เดือน.........................พ.ศ................โรงเรียน ........................ 
จึงประกาศผลการสรรหากรรมการผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนา
อ่ืนในพ้ืนท่ี   ดงัน้ี 

๑. ....................................................กรรมการผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์
และหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี  

๒. ....................................................กรรมการผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์
และหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี.......... เดือน........................พ.ศ................. 

                                            ลงช่ือ.......................................................... 
                                                      (..........................................) 
                                 ผูอ้  านวยการโรงเรียน.................................................. 
 

-  ตวัอย่าง  - 
ประกาศโรงเรียน.................................. 
เร่ือง   ประกาศผลการเลอืกผู้ทรงคุณวุฒิ       

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

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกบักฎกระทรวงก าหนด
จ านวนกรรมการ คุณสมบติั  หลกัเกณฑ ์ วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ้  ๔.๒  แห่งประกาศโรงเรียน......…........
เร่ือง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ลงวนัท่ี.............
เดือน.........................พ.ศ.....................  โรงเรียน ......................... 
จึงประกาศผลการเลือกผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการ   ดงัน้ี 

๑. .................................................... 
๒. .................................................... 
๓. .................................................... 
๔. .................................................... 
๕. .................................................... 
๖. .................................................... 
๗. .................................................... 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี.................เดือน........................พ.ศ................. 

                                            ลงช่ือ........................................................ 
                                                      (..............................................) 
                                ผูอ้  านวยการโรงเรียน..................................... 

๕๕ 

๕๗ 



๕๘ 

 
-  ตวัอย่าง  - 

ประกาศโรงเรียน.................................. 
เร่ือง   ประกาศผลการเลอืกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

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

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกบักฎกระทรวงก าหนด
จ านวนกรรมการ คุณสมบติั  หลกัเกณฑ ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๖  และขอ้ ๔.๓ แห่งประกาศโรงเรียน…....……..
เร่ือง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวนัท่ี...........
เดือน.........................พ.ศ.....................  โรงเรียน ......................... 
จึงประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ดงัน้ี 
 

นาย/นาง/นางสาว..........……….............................เป็นประธานกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี.................เดือน........................พ.ศ................. 
 
 
                                          ลงช่ือ...................................................... 

        (...................................) 
                                   ผูอ้  านวยการโรงเรียน.................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

- กฎกระทรวง  ก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบตั ิ หลกัเกณฑ ์
วธิกีารสรรหา  การเลอืกประธานกรรมการ  และกรรมการ   
วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพน้จากต าแหน่งคณะกรรมการ 
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ 

      -      คณะท างาน 

 
 
 
 
 

 



 
 

บนัทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ   คุณสมบติั  

หลกัเกณฑ ์  วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
 

หลกัการ 
 
  ก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบติั   หลกัเกณฑ ์  วิธีการสรรหา  
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ   วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพน้ 
จากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

เหตุผล 
 

  โดยท่ีมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕  และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บญัญติัใหจ้ านวนกรรมการ  
คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ   
วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานตลอดจนการก าหนดองคป์ระกอบ อ านาจหนา้ท่ี หลกัเกณฑ ์วิธีการสรรหา 

และจ านวนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาส าหรับการศึกษาบางประเภทท่ีมี
สภาพและลกัษณะการปฏิบติังานแตกต่างไปจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทัว่ไป  
ซ่ึงอาจก าหนดใหแ้ตกต่างไปตามสภาพและลกัษณะการปฏิบติังานตลอดทั้ง        
ความจ าเป็นเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได ้    ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด 
ในกฎกระทรวงจึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๒) 

 
 
 
 

กฎกระทรวง 
ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์วิธีการสรรหา  

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ.๒๕๔๖ 
   

 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๐ วรรคสาม   แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ กบัมาตรา ๘ และมาตรา ๓๘ วรรคสอง
และวรรคสาม      แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
  “ผูป้กครอง” หมายความวา่ บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซ่ึงเป็น
ผูใ้ชอ้  านาจปกครอง    หรือผูป้กครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์อง 
นกัเรียน   และใหห้มายความรวมถึงบุคคลท่ีนกัเรียนอยูด่ว้ยเป็นประจ า หรือท่ีนกัเรียน
อยูรั่บใชก้ารงาน 
  “ครู” หมายความวา่    บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้น 
การเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ     
ในสถานศึกษาของรัฐ 

  “สถานศึกษา” หมายความวา่  โรงเรียน วิทยาลยั หรือหน่วยงาน 
การศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนของรัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี        หรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีไดรั้บงบประมาณจากรัฐ แต่ละแห่ง      ยกเวน้สถานพฒันาเดก็
ปฐมวยัและศูนยก์ารเรียน  
  “สถานศึกษาขนาดเลก็”  หมายความวา่     สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียน 
ไม่เกินสามร้อยคน 
  “สถานศึกษาขนาดใหญ่” หมายความวา่    สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียน
เกินกวา่สามร้อยคนข้ึนไป 
  “องคก์รชุมชน” หมายความว่า ชุมชนหรือองคก์รท่ีมีประชาชน
รวมตวักนัไม่นอ้ยกวา่สิบหา้คน เพ่ือด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคมและ
ชุมชนโดยส่วนรวมอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี มีผลงานท่ี
หน่วยงาน       ท่ีเก่ียวขอ้งหรือส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับรอง และมีท่ีตั้งแน่นอน
อยูใ่นทอ้งท่ีต าบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิล  าเนาของนกัเรียนในสถานศึกษา หรือทอ้งท่ี
ต าบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ 
  “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีไดรั้บการจดัตั้งตามกฎหมาย ซ่ึงสถานศึกษาตั้งอยู่ 
                             “ศิษยเ์ก่า” หมายความวา่    ผูท่ี้สถานศึกษารับรองวา่ส าเร็จการศึกษา
จากหรือเคยศึกษาในสถานศึกษานั้น 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา่    คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละแห่ง 
  “กรรมการ” หมายความวา่   กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แต่ละแห่ง 
  “ผูอ้  านวยการ” หมายความวา่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
 



(๔) 

(๓) (๔) 

  “ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา”   หมายความวา่  
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่
 
  ขอ้ ๒ ในสถานศึกษาขนาดเลก็ใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจ านวนเกา้คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจ านวนสิบหา้คน ประกอบดว้ย 
  (๑) ประธานกรรมการ  
  (๒) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง จ านวนหน่ึงคน 
  (๓) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนครู จ านวนหน่ึงคน 
  (๔) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน จ านวนหน่ึงคน 
  (๕) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
จ านวนหน่ึงคน 
  (๖) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า จ านวนหน่ึงคน 
  (๗) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์ร
ศาสนาในพ้ืนท่ีจ านวนหน่ึงรูปหรือหน่ึงคนส าหรับสถานศึกษาขนาดเลก็ และจ านวน
สองรูปหรือสองคนส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
  (๘) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจ านวนหน่ึงคนส าหรับสถานศึกษา 
ขนาดเลก็และจ านวนหกคนส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
  (๙) ผูอ้  านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   
                             ขอ้ ๓ ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ้ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) และ (๘) ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  มีอายไุม่ต ่ากวา่ยี่สิบปีบริบูรณ์ 
  (๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  (๔) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่
เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕) ไม่เป็นคู่สญัญากบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ 
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้น 

ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ดมีลกัษณะ 
ตอ้งหา้มตาม(๕) ตอ้งออกจากการเป็นบุคคลซ่ึงมีลกัษณะตอ้งหา้มหรือแสดงหลกัฐาน
ใหเ้ป็นท่ีเช่ือไดว้า่ตนไดเ้ลิกประกอบกิจการหรือการใดๆ       อนัมีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ดงักล่าวแลว้ต่อผูอ้  านวยการภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัไดรั้บแต่งตั้ง หากมิได ้
ด าเนินการดงักล่าวใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่เคยไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือ
กรรมการ 
 
  ขอ้ ๔ นอกจากคุณสมบติัตามขอ้ ๓ แลว้ 
  (๑) กรรมการตามขอ้ ๒ (๒)   ตอ้งเป็นผูป้กครองตามทะเบียน 
นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษานั้น และไม่เป็นครู   เจา้หนา้ท่ี   หรือลกูจา้ง
ของสถานศึกษา ท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น 
  (๒) กรรมการตามขอ้ ๒ (๓) ตอ้งเป็นครู 
  (๓) กรรมการตามขอ้ ๒ (๔) ตอ้งไม่เป็นครู เจา้หนา้ท่ี   หรือลกูจา้ง
ของสถานศึกษา ท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น 
  (๔) กรรมการตามขอ้ ๒ (๖)   ตอ้งเป็นผูท่ี้เคยศึกษาหรือส าเร็จ    
การศึกษาจากสถานศึกษานั้น    และไม่เป็นครู   เจา้หนา้ท่ี    หรือลกูจา้ง   ท่ีปรึกษา
หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น 
  (๕) กรรมการตามขอ้ ๒ (๘) ตอ้งไม่เป็นกรรมการสถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเกินกวา่สามแห่งข้ึนไปในเวลาเดียวกนั และไม่เป็นครู เจา้หนา้ท่ี 
หรือลกูจา้งของสถานศึกษาท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น 



(๖) 

(๕) (๖) 

  ขอ้ ๕ ใหผู้อ้  านวยการด าเนินการสรรหาและเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปน้ี 
  (๑) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ้ ๒ (๒) (๓) และ (๖) 
ใหบุ้คคลแต่ละประเภทเสนอช่ือผูท่ี้เห็นสมควรเป็นกรรมการ      ซ่ึงมีคุณสมบติั    
ตามขอ้ ๓ และขอ้ ๔ จากนั้นใหผู้ท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเลือกกนัเองใหเ้หลือประเภทละ 
หน่ึงคน  ทั้งน้ี โดยใหแ้ต่ละประเภทแยกกนัด าเนินการ 
  (๒) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ้ ๒ (๔)   ใหอ้งคก์ร 
ชุมชนเสนอช่ือผูท่ี้เห็นสมควรเป็นกรรมการ ซ่ึงมีคุณสมบติัตามขอ้  ๓  และขอ้  ๔  
จากนั้นใหผู้ท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเลือกกนัเองใหเ้หลือจ านวนหน่ึงคน       
                              ในกรณีไม่มีองคก์รชุมชนในทอ้งท่ีต าบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิล าเนา
ของนกัเรียนในสถานศึกษาหรือต าบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่ หรือมีแต่ไม่เสนอ
ช่ือผูแ้ทนเขา้รับเลือกเป็นกรรมการ   ใหผู้อ้  านวยการสรรหาผูแ้ทนองคก์รชุมชน 
ในทอ้งท่ีต าบลหรือแขวงใกลเ้คียง     หรือในทอ้งท่ีต าบลหรือแขวงของเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาใกลเ้คียงเป็นกรรมการผูแ้ทนองคก์รชุมชนในสถานศึกษานั้น 
  (๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ้ ๒ (๕) ใหด้ าเนินการ
โดยสภาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
  (๔) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ้  ๒  (๘)    ใหด้ าเนินการ 
โดยการพิจารณาร่วมกนัของผูท่ี้ไดรั้บการสรรหา      และไดรั้บเลือกใหเ้ป็นกรรมการ  
ตามขอ้ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)  (๗) และกรรมการตามขอ้ ๒ (๙) ใหไ้ดจ้ านวนสองคน
ส าหรับสถานศึกษาขนาดเลก็ และจ านวนเจด็คน ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
  (๕) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ใหผู้ไ้ดรั้บเลือกให้
เป็นกรรมการ ตามขอ้ ๒  (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)   และกรรมการตามขอ้ ๒ (๙) 
ร่วมกนัเลือกประธานกรรมการ จากผูท่ี้ไดรั้บเลือกเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

  (๖) ใหผู้อ้  านวยการเสนอรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาและไดรั้บเลือก
ตาม (๑) ถึง (๕)    ต่อผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจาณาแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการ 
 
  ขอ้ ๖ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา      และการเลือกกรรมการ 
นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงน้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา 
 
  ขอ้ ๗ ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ้ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗)   และ (๘) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี      และอาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่
อีกได ้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัมิได ้
  นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการตามขอ้ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) พน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหอ้อกเพราะบกพร่องต่อ
หนา้ท่ี ท าใหเ้ส่ือมเสียต่อสถานศึกษาหรือหยอ่นความสามารถ 
  (๔) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๓ หรือขอ้ ๔ 
  (๕) พน้จากการเป็นพระภิกษุ เฉพาะกรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนท่ีเป็น
พระภิกษุสงฆ ์
 
  ขอ้ ๘ ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ้ ๒ (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) พน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ใหด้ าเนินการสรรหา เลือก 
และแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายในเกา้สิบวนั เวน้แต่วาระของ
กรรมการเหลืออยูไ่ม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั จะไม่ด าเนินการกไ็ด ้



(๘) (๗) 

  ใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งแทนอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบั
วาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหน่ึงจะพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ    ใหด้ าเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในเกา้สิบวนัก่อนวนัครบ
วาระ    และใหผู้ซ่ึ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่ประธาน
กรรมการและกรรมการซ่ึงแต่งตั้งใหม่เขา้มารับหนา้ท่ี 
 
  ขอ้ ๙ สถานศึกษาท่ีมีสภาพและลกัษณะการปฏิบติังานแตกต่างจาก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทัว่ไป       ซ่ึงไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
ไดค้รบองคป์ระกอบตามกฎกระทรวงน้ี   การก าหนดองคป์ระกอบ อ านาจหนา้ท่ี  
หลกัเกณฑ ์วิธีการสรรหา และจ านวนกรรมการในแต่ละลกัษณะและประเภทของ
สถานศึกษา ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผูมี้อ  านาจในการประกาศใหส้ถานศึกษาใดเป็น
สถานศึกษาท่ีมีสภาพและลกัษณะการปฏิบติังานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยทัว่ไป 
 
  ขอ้ ๑๐ ในวาระเร่ิมแรกใหผู้อ้  านวยการด าเนินการสรรหาและเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวง
น้ีใชบ้งัคบั 
 
  ขอ้ ๑๑ ในวาระเร่ิมแรกกรรมการตามขอ้ ๒ (๓) ยงัไม่ตอ้งมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนกวา่คุรุสภาจะก าหนดใหมี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

   
ขอ้ ๑๒ ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจ 

ตีความและวินิจฉยัปัญหาอนัเก่ียวกบัการปฏิบติัการ    หรือการด าเนินการสรรหา  
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงน้ี 
 
 
       ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี    ๓๐  ธนัวาคม   พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 
                  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะท างาน 
 
        คณะที่ปรึกษา 

คุณหญิงกษมา   วรวรรณ ณ อยธุยา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายไพบูลย ์      เสียงกอ้ง              รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายเจริญ           ภกัดีวานิช              รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายดิเรก             พรสีมา              รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
       คณะท างานยกร่าง 

        นายดิเรก         พรสีมา       ประธานคณะท างาน 
นายสมเดช สีแสง 
นายวสนัต ์ นาวเหนียว 
นางสาวชูศรี อุดมกศุลศรี 
นางสาวศศิธร วงษเ์มตตา 
นายสมยศ ศิริบรรณ 
นายจ ารูญ พรมสุวรรณ 
นายยงยทุธ์ ทรัพยเ์จริญ 
นายสมเกียรติ บุญรอด 
นายสมบุญ ทิพรังศรี 
 

นายวรการ ฐานะวิจิตร 
นายสมชาย เผือกตระกลูชยั 
นายเสกสรรค ์ ทองศรี 
นายชาลี  นาคเอ่ียม 
นายวิรัตน์ บุญหนุน 
นางสาววิภาดา นิธิปรีชานนท ์
นางดารณี  ค าวจันงั 
นางสาวนวลพรรณ  วรรณสุธี 
นางวรางคณา        อนนัตะ 

 
   
              

   
        คณะท างานกลัน่กรอง 

        นายไพบูลย ์          เสียงกอ้ง    ประธานคณะท างาน             
นายเสน่ห์ ขาวโต  
นายปัญญา แกว้กียรู 
นายอนนัต ์ ระงบัทุกข ์
นายยงยทุธ์ ทรัพยเ์จริญ 
นายสิรัตน ์   สุทธิดารา 
นายธวชั  คงเติม  
นายธวชัชยั พิกลุแกว้ 
นายปัญญา ประเสริฐศรี  
นายอาทร ทองสวสัด์ิ 

นายกิตติรัตน์ มงัคละคีรี 
นายเอกศกัด์ิ คงตระกลู 
นายพีระ  รัตนวิจิตร  
นายเดชา  ธรรมศิริ 
นางจ านงค ์ แจ่มจนัทรวงศ ์
นายไกร  เกษกนั 
นายสุนทร หมีทอง 
นางสุนิดา ศุภอกัษร 
นายณรงค ์ เพชรล ้า 
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นายอนนัต ์ ระงบัทุกข ์
นายยงยทุธ์ ทรัพยเ์จริญ 
นางสุนิดา ศุภอกัษร 
นายไกร  เกษทนั 
นายนพดล กยุศรีกลุ 

นางปริศนา ศรีเมฆ 
นางกฤษณวรรณ กิติผดุง 
นายวิเชียร วฒันศิริ 
นางรวินทพ์ร มัง่คัง่ 

 
   
 


