
 

 

คู่มือการสรรหาและการคัดเลือก 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 
ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชยัภูมิ เขต 2 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://203.172.253.251/gallery/var/albums/Logo/21-05-2009-12-54-17-logo_%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90.jpg?m=1321687368&imgrefurl=http://203.172.253.251/gallery/index.php/photos/1469&h=1508&w=1029&sz=1341&tbnid=JgKXHmjwUoqKZM:&tbnh=90&tbnw=61&zoom=1&usg=__RJTPO8qlvOh4FZYWiH0bt2gaBBI=&docid=7dA5O_HFLmsKRM&hl=en&sa=X&ei=pFVFUaTPLZDorQfxlIDYDw&sqi=2&ved=0CDUQ9QEwAQ&dur=571


 
คู่มือการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 วรรคสองและ
วรรคสาม ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 จึงก าหนดแนวทางการสรรหาและการเลือก คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ 
ดังนี้  

ข้อ 1 ขอบข่ายสถานศึกษา (กฎกระทรวงข้อ 1) 

 สถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎกระทรวง
ก าหนดจ านวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนของรัฐที่สังกัดกระทรวงศึกษา และหน่วยงานอื่นท่ีมีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ได้รับงบประมาณของรัฐ ยกเว้นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์การเรียนและสถานศึกษาของ
เอกชน 

ข้อ 2 จ านวนคณะกรรมการ (กฎกระทรวงข้อ 1 และ ข้อ 2) 

 2.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน ให้มีคณะกรรมการ จ านวน 9 คน 
 2.2 สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวนนักเรียนเกินกว่า 300 คน ขึ้นไป ให้มีคณะกรรมการจ านวน 15 คน 
 

ข้อ 3 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย (กฎกระทรวงข้อ 2) 

(1) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จ านวน 1 คน 
(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จ านวน 1 คน 
(4) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวน 1 คน 
(5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน 
(6) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จ านวน 1 คน 



(7) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือ ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ 
- สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 1 รูป หรือ 1 คน 
- สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 2 รูป หรือ 2 คน หรือ 1 รปู กับ 1 คน 

(8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
- สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 1 คน 
- สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 6 คน 

(9) ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 4 คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 4.1 คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(กฎกระทรวงข้อ 3) 

 (1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ 
 (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดรุนแรง 
 (5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
หรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (5) ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐาน
ให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใดๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วแต่ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ด าเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 3) 
 4.2 คุณสมบัติเฉพาะ (กฎกระทรวงข้อ 4) 
 (1) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
  (1.1) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น 
  (1.2) ไม่เป็นครูเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถานศึกษาหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา
จ้างกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4 (1)) 
 (2) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู ต้องเป็นครูซึ่งท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ ในสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4 (2)) 
 (3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
  (3.1) เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมตัวกันไม่น้อย
กว่า 15 คน เพื่อด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่



น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง และมีท่ีตั้งแน่นอนอยู่ใน
พ้ืนที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือท้องที่ต าบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
  (3.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างและสถานศึกษา หรือท่ีปรึกษา หรือผุ้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา
จ้างกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4 (3)) 
 
 (4) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
  (4.1) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น 
  (4.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง
กับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวง ข้อ 4 (4))  
 (5) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนที่ทางราชการรับรองในพ้ืนที่ได้แก่ 
พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (ศาสนาที่ทางราชการรับรอง ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม 
พราหมณ์ – ฮินดู และซิกข์ 
 (6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  (6.1) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา
จ้างกับสถานศึกษานั้น 
  (6.2) ไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา เกินกว่า 3 แห่ง ในเวลาเดียวกัน 
ข้อ 5 วาระการด ารงต าแหน่ง 
 วาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ (กฎทรวงฯ ข้อ 7) 
ข้อ 6 การพ้นจากต าแหน่ง  
 นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
 6.1 ตาย 
 6.2 ลาออก 
 6.3 คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ท าให้เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือ
หย่อนความสามารถ 
 6.4 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับกรรมการประเภทนั้น 
 6.5 พ้นจากการเป็นพระภิกษุสงฆ์เฉพาะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ 
ข้อ 7 แนวทางการสรรหาและการเลือกกรรมการ 
 7.1 การสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทน 
  (1) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
  (ก) ผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิสมัครหรือเสนอชื่อผู้แทน ต้องเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่ก าลังศึกษา
อยู่ในสถานศึกษานั้น 
  (ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1) ให้ผู้ปกครองนักเรียนสมัครหรือเสนอชื่อผู้ปกครอง จ านวน 1 คน เป็นกรรมการตาม
ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษาก าหนด โดยเสนอไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษา 



   2) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนด 
   3) กรณีมีผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 1 คน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
จัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเอง ให้เหลือ 1 คน 
  (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ มีดังนี้ 
   1) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษาก าหนดพร้อมประวัติ 
   2) เอกสารทั่วไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
   3) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน 
  (2) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
  (ก) ครูที่มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นครูในสถานศึกษานั้น 
  (ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทน ครูให้ด าเนินการดังนี้ 
   1) ครูในสถานศึกษาสมัครหรือเสนอชื่อครู จ านวน 1 คน ในสถานศึกษา เป็นกรรมการ
สถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษาก าหนด 
   2) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนด 
   3) กรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 1 คน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
จัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน 
  (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ มีดังนี้ 
   1) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษาก าหนด พร้อมประวัติ 
   2) เอกสารทั่วไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ ของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระเริ่มแรกให้
ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจนกว่าคุรุสภาจะก าหนดให้มีใบอนุญาตระกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วย
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
  (ก) องค์กรชุมชนที่มีสิทธิ์เสนอชื่อกรรมการผู้แทนองค์กร ต้องเป็นองค์กรที่มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   (1) เป็นองค์กรหรือชุมชนที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 15 คน 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวม อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   (2) เป็นองค์กรที่มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รับรอง 
   (3) เป็นองค์กรที่มีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียน
ในสถานศึกษาหรือต าบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
  (ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรชุมชน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1) ประธานหรือผู้บริหารหรือ ผู้น าของชุมชนหรือผู้น าองค์กรชุมชน เสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรเป็นกรรมการ องค์กรละ 1 คน ตามแบบ เสนอชื่อ ที่สถานศึกษาก าหนด เสนอไปยังผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
   2) การเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 



   3) กรณีท่ีมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 1 คน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาจัดให้ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน 
  (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ มีดังนี้  
   1) แบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษาก าหนดพร้อมประวัติ 
   2) เอกสารทั่วไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
   3) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่า
องค์กรมีสมาชิกไม่ต่ ากว่า 15 คน หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กร ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หนังสือรับรองผลงานขององค์กรจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นประธานผู้บริหารหรือผู้น าองค์กร
ของผู้เสนอชื่อ 
  (4) กรรมการที่เป็นผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้แทนองค์กร ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับจัดตั้งตามกฎหมาย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายซึ่งสถานศึกษา
ตั้งอยู่ 
   (ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1) ให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาของสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกรรมการองค์กรละ 1 คน ตามแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษาก าหนดเสนอไปยัง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   2) การเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   3) กรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 1 คนให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา จัดให้ ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน 
  (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ มีดังนี้ 
   1) แบบเสนอชื่อผู้แทนสถานศึกษาที่ก าหนด พร้อมประวัติ 
   2) เอกสารทั่วไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
   3) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณี
เป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและหรือบัตรประจ าตัว
ประชาชนกรณีเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
  (5) กรรมการที่เป็นศิษย์เก่า 
  (ก) ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครหรือเสนอชื่อกรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากสถานศึกษานั้นรับรอง 
  (ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า ให้ด าเนินการ ดังนี้ 



   1) ให้ศิษย์เก่าของสถานศึกษาสมัครหรือเสนอชื่อศิษย์เก่าของสถานศึกษานั้น จ านวน 1 
คน เป็นกรรมการสถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษาก าหนด 
   2) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   3) กรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 1 คน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
จัดให้ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับ 
  (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ มีดังนี้  
   1) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษาก าหนด พร้อมประวัติ 
   2) เอกสารทั่วไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ 
   3) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน 
  (6) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพ้ืนที่ ที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดูและซิกข์) ให้ได้จ านวนตามขนาด
สถานศึกษา ดังนี้ 

1. สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 1 รูป หรือ 1 คน 
2. สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 2 รูป หรือ 2 คน หรือ 1 รปู กับ 1 คน 

7.2 การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นใน
พ้ืนที่ และผู้อ านวยการ สถานศึกษาร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ ตามวิธีการที่เห็นสมควร
โดยสถานศึกษาขนาดเล็กให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ จ านวน 2 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้เลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการจ านวน 7 คน (กฎกระทรวงฯ ข้อ 5 (4)) 
 7.3 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
  ให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ 1 
คน 
ข้อ 8 ระยะเวลาด าเนินการ 
 8.1 ในวาระเริ่มแรก ให้ด าเนินการสรรหา และเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ให้แล้วเสร็จภายใน 
90 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 10) 
 8.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการสรรหาเลือก
และแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายใน 90 วัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน 
จะไม่ด าเนินการก็ได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้
ซึ่งตนแทน (กฎกระทรวงฯ ข้อ 8) 



 8.3 ในกรณีที่ประธานและกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้ด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุด
ใหม่ ภายใน 90 วันก่อนวันครบวาระและให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธาน
กรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 8) 
 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้  ำนวยกำรสถำนศกึษำ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

1.ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมกำร

สถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

8. เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็น
ประธานและกรรมการให้ผูอ้ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

7. จัดให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็น
คณะกรรมการ เลือกประธานกรรมการ 

6. ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล/
องค์กรและผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกัน
สรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.จัดให้ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเลือกแต่ละประเภท 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือก 

3. ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

2. รับการเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มบุคคล/องค์กร ประกาศให้สถานศึกษาใด
เป็นสถานศึกษาที่มีสภาพ
และลักษณะแตกต่างจาก 

ประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หมายเหตุ การสรรหา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานต้องด าเนินการ 



ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่

กฎกระทรวงใช้บังคับ 
1.ประกาศสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับการสรร
หาและเลือกกรรมการ 
3.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสรรหาและเลือก
กรรมการเพ่ือชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกกรรมการให้
ประชาชน กลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ ทราบ 
5.กลุ่ม บุคคลหรือองค์กรต่างๆ สมัครหรือเสนอชื่อ
ผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาต่อ
สถานศึกษา 
6.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือก 
8.จัดประชุมผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็น
ผู้แทนกลุ่มบุคคล หรือ ผู้แทนองค์กร ตามจ านวนที่
ก าหนด 
9.ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามจ านวนที่
ก าหนด 
10.จัดประชุมผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการทั้งหมด 
 เลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาประกาศแต่งตั้ง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

กลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่างๆ 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถก าหนดระยะเวลาด าเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการทุก
ขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับ 

 

 

 



 
แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ได้รับการสรรหา 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โรงเรียน....................................................... 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
----------------------------------- 

1. ............................................................................... ประธานการรมการ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2. ............................................................................... กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
3. ............................................................................... กรรมการผู้แทนครู 
4. .............................................................................. กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
5. .............................................................................. กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา 
6. .............................................................................. กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
7. .............................................................................. กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. ..................................................................... ......... กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................... กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

รับรองถูกต้อง 
 

(.............................................) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยโรงเรียน................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   สถานศึกษาขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน 300 คน มีคณะกรรมการได้ 9 คน 
 
 
 
 
 

 



แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ได้รับการสรรหา 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โรงเรียน....................................................... 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
----------------------------------- 

10. ............................................................................... ประธานการรมการ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
11. ............................................................................... กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
12. ............................................................................... กรรมการผู้แทนครู 
13. .............................................................................. กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
14. .............................................................................. กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา 
15. .............................................................................. กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา 
16. .............................................................................. กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
17. .............................................................................. กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
18. ......................................................... ..................... กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
19. .............................................................................. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
20. .............................................................................. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
21. .............................................................................. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
22. .............................................................................. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
23. .............................................................................. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
24. ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................... กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

รับรองถูกต้อง 
 

(.............................................) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยโรงเรียน................................................ 

 
 
 

หมายเหตุ  1. สถานศึกษาขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน 300 คน มีคณะกรรมการได้ 9 คน 
    2.สถานศึกษาขนาดใหญ่ นักเรียนเกิน 300 คน มีคณะกรรมการได้ 15 คน 
*** ทั้งนี้ในการเสนอรายชื่อมายัง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้โรงเรียนแนบส าเนารายงานการประชุม
กรรมการในคราวการเลือกประธานกรรมการฯ มาด้วย 1 ชุด   

 


