
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดช่องลม 
เร่ือง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
---------------------------------- 

 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดช่องลม สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงกำหนด
รายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า ดังนี้ 

ข้อ ๑  จำนวนคณะกรรมการ  
    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตำแหน่ง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า มีจำนวน  ๑  คน 

ข้อ ๒  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกอบด้วย         
(1) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า  จำนวน  ๑  คน 

ข้อ  ๓   คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป   กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้  

(๑)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด

ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษานี้ 
ในกรณีผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะ  ต้องห้ามตาม  (๕)  ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมี

ลักษณะต้องห้าม  หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ  อันมีลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ดำเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
(๑)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 

(๔.๑)  เป็นผู้ท่ีเคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี ้
(๔.๒)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าท่ี  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือท่ีปรึกษา  หรือผู้เช่ียวชาญ

ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้  
 



ข้อ ๔   การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔.๑  การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 

         ๔.๑.๑  ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอช่ือ ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะ ตามประกาศ ข้อ ๓ 

        ๔.๑.๒  กรณีกรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า  สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือเสนอ
ช่ือบุคคลตามคุณสมบัติ  ท่ีกำหนด  โดยผู้เสนอช่ือ  ต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันท่ีเสนอช่ือ 

             ๔.๑.3  กำหนดวัน เวลาและสถานท่ีรับสมัครและเสนอช่ือบุคคล  ใดตามข้อ ๓ (1)  
ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้  
ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอช่ือ  รวมทั้งสมัครและเสนอช่ือ  ท่ีโรงเรียนวัดช่องลม  ระหว่างวันท่ี 8 เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ไม่เว้น
วันหยุดราชการ 

๔.๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า   
                                  โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า  และ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาการฯ ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้แทนศิษย์เก่า  ให้เป็นกรรมการ จำนวน  1  
คน  ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป 

          ๔.3  เอกสารประกอบการเสนอช่ือ 
                     ตรวจสอบคุณสมบัติผู ้สมัครหรือผู ้ที ่ได้รับการเสนอชื ่อเข้า รับการเลือกเป็น

กรรมการ ตามแนวทาง  ดังนี้ 
         ๔.๔.๑  เอกสารทั่วไป  ได้แก่  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาบัตรประจำตัว
ข้าราชการ  หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของ  ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
         ๔.๔.๒  เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 

         (๑)  ผู้แทนศิษย์เก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
    ข้อ ๕  กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่า  

โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่า  ในวันท่ี  ๒๔  เดือน  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564  ณ  โรงเรียนวัดช่องลม 

ข้อ  ๖  กำหนดการเลือกผู้แทนศิษย์เก่า 
  โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนผู้แทนศิษย์เก่า  เลือกกันเองกรณีมีผู้สมัครมากกว่า  ๑  คน  เพื่อให้ได้
ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๑  คน  วันท่ี  25  เดือน  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  2564  ณ  โรงเรียนวัดช่องลม 
  ข้อ ๗  กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนศิษย์เก่า 
  โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนศิษย์เก่า  ในวันท่ี  2๕  
เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564  ณ  โรงเรียนวัดช่องลม 
 
                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
 
 
 

(นางเครือวัลย์   เย็นเกตุ) 
ครูโรงเรียนวัดช่องลม 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม 



ประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 
ช่ือ  นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล........................................ 
เกิดวันท่ี.....................เดือน.........................................พ.ศ............................................. 
อายุ.............ปี......................เดือน 
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด........................................................สาขา.................................. 
อาชีพ.........................................................ตำแหน่ง....................................................... 
สถานท่ีทำงาน................................................................................................................ 
ท่ีอยู่เลขท่ี..............หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย..................................ถนน.................…… 
ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด......... 
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์...............................โทรสาร............................ 
E -  mail......................................................................... 
บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย..............................ถนน...................... 
ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด......... 
รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์............................โทรสาร............................. 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี(มือถือ)...................................................... 
 ประวัติการทำงาน(โปรดระบุตำแหน่งท่ีสำคัญ  ๓  ตำแหน่งสุดท้าย) 
       ลำดับท่ี  ๑       พ.ศ..............ตำแหน่ง.....................................หนว่ยงาน......................... 
       ลำดับท่ี  ๒       พ.ศ..............ตำแหน่ง.............................……..หน่วยงาน......................... 
       ลำดับท่ี  ๓       พ.ศ..............ตำแหน่ง.............................……..หน่วยงาน......................... 
ผลงานท่ีประสบผลสำเร็จ   

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

 
                                             ลงช่ือ.............................................. 
                                                   (.............................................) 
                     ตำแหน่ง....................................………… 
 
หมายเหตุ  ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือนี้สามารถนำไปใช้ได้กับการสมัครหรือการเสนอช่ือของ
กรรมการท่ีเป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหรือสมาคมต่าง ๆ  และการสมัครหรือเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 



แบบเสนอชือ่ผู้แทนศิษยเ์ก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดช่องลม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

   วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ............. 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว........................................................................อาชีพ..............................
สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ..........................   ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี................. 
ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย์....................โทร...............................ขอเสนอช่ือ   
นาย/นาง/นางสาว.............................................................................อาชีพ…………………..……………………………
สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ. ............... เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียนวัดช่องลม และขอรับรองว่า 
๑. ผู้ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ี

ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(๖)  เป็นผู้เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี ้
(๗)  ไม่เป็นครู  หรือเจ้าหน้าท่ี  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือท่ีปรึกษา   หรือผู้เช่ียวชาญ

ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี ้
๒. ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรร

หาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด

เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มี
ข้อโต้แย้ง 

ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

               ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอช่ือ 
                                         (..........................................) 
                             ตำแหน่ง.................…………..................(ถ้ามี)                                           

                                  ลงช่ือ……......................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
                                         (..........................................) 
                             ตำแหน่ง......................………….............(ถ้ามี) 

โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึง   
โรงเรียนวัดช่องลม  ตำบลไผ่กองดิน  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72150   
ไม่เกิน  วันท่ี 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.  
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  โทร  08-2329-6978, 08-5829-6589  โทรสาร - 
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เหตุผล 
 
  โดยที่มาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรค
สาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้จำนวนกรรมการ  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่ง  และ
การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐานตลอดจนการกำหนดองค์ประกอบ อำนาจ
หน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาสำหรับการศึกษาบาง
ประเภทที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างไปจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป  ซึ ่งอาจ
กำหนดให้แตกต่างไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานตลอดทั้ง   ความจำเป็นเฉพาะของสถานศึกษา
ประเภทนั้นได้  ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กฎกระทรวง 
กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา  

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ.๒๕๔๖ 
   

 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๐ วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ กับ
มาตรา ๘ และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม  แห่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี ้
  “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง    
หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ 
นักเรียน   และให้หมายความรวมถึงบุคคลท่ีนักเรียนอยู่ด้วยเป็นประจำ หรือท่ีนักเรียนอยู่รับใช้การงาน 
  “ครู” หมายความว่า  บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้าน การเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  ในสถานศึกษาของรัฐ 
  “สถานศึกษา” หมายความว่า  โรงเรียน วิทยาลัย หรือหน่วยงานการศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น
ของรัฐที่มีอำนาจหน้าท่ี  หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ แต่ละ
แห่ง  ยกเว้นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียน  
  “สถานศึกษาขนาดเล็ก”  หมายความว่า   สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน ไม่เกินสามร้อยคน 
  “สถานศึกษาขนาดใหญ่” หมายความว่า   สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนเกินกว่าสามร้อยคนขึ้นไป 
  “องค์กรชุมชน” หมายความว่า ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่าสิบห้า
คน เพื่อดำเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี มีผลงานท่ีหน่วยงาน  ท่ีเกี่ยวข้องหรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับรอง และมีท่ีต้ังแน่นอนอยู่ในท้องท่ี
ตำบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในสถานศึกษา หรือท้องท่ีตำบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ได้รับการจัดตั ้งตาม
กฎหมาย ซึ่งสถานศึกษาต้ังอยู่ 
                     “ศิษย์เก่า” หมายความว่า  ผู้ที่สถานศึกษารับรองว่าสำเร็จการศึกษาจากหรือเคยศึกษาใน
สถานศึกษานั้น 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแต่ละแห่ง 
  “กรรมการ” หมายความว่า   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละแห่ง 
  “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง 



  “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา”   หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ 
 
  ข้อ ๒ ในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนเก้าคน และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจำนวนสิบห้าคน ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการ  
  (๒) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง จำนวนหนึ่งคน 
  (๓) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนครู จำนวนหนึ่งคน 
  (๔) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวนหนึ่งคน 
  (๕) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งคน 
  (๖) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า จำนวนหนึ่งคน 
  (๗) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นท่ีจำนวนหนึ่งรูป
หรือหนึ่งคนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจำนวนสองรูปหรือสองคนสำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
  (๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและจำนวนหกคน
สำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
  (๙) ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   
                     ข้อ ๓ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
  (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ี
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕) ไม่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น 

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม(๕) ต้องออก
จากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการ
ใด ๆ  อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแต่งตั ้ง หากมิได้
ดำเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
 
  ข้อ ๔ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๓ แล้ว 
  (๑) กรรมการตามข้อ ๒ (๒)   ต้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียน 
นักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น และไม่เป็นครู   เจ้าหน้าท่ี   หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ท่ีปรึกษา
หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 
  (๒) กรรมการตามข้อ ๒ (๓) ต้องเป็นครู 
  (๓) กรรมการตามข้อ ๒ (๔) ต้องไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี   หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ท่ีปรึกษา
หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 



  (๔) กรรมการตามข้อ ๒ (๖)  ต้องเป็นผู้ท่ีเคยศึกษาหรือสำเร็จ  การศึกษาจากสถานศึกษานั้น 
และไม่เป็นครู   เจ้าหน้าท่ี  หรือลูกจ้าง  ท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 
  (๕) กรรมการตามข้อ ๒ (๘)  ต้องไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกินกว่า
สามแห่งขึ้นไปในเวลาเดียวกัน และไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของสถานศึกษาท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญซึ่ง
มีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 
 
  ข้อ ๕ ให้ผู ้อำนวยการดำเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) และ (๖) ให้บุคคลแต่ละประเภท
เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ  ซึ่งมีคุณสมบัติ  ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ
เลือกกันเองให้เหลือประเภทละหนึ่งคน  ท้ังนี้ โดยให้แต่ละประเภทแยกกันดำเนินการ 
  (๒) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๔)   ให้องค์กรชุมชนเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควร
เป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๓  และข้อ  ๔ จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ
จำนวนหนึ่งคน       
                     ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องท่ีตำบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในสถานศึกษา
หรือตำบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ หรือมีแต่ไม่เสนอช่ือผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ  ให้ผู้อำนวยการ
สรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนในท้องท่ีตำบลหรือแขวงใกล้เคียง  หรือในท้องท่ีตำบลหรือแขวงของเขตพื้นท่ี 
การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น 
  (๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๕) ให้ดำเนินการโดยสภาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น 
  (๔) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ  ๒  (๘)    ให้ดำเนินการ โดยการพิจารณาร่วมกัน
ของผู้ที่ได้รับการสรรหา  และได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ  ตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)  (๗) และกรรมการ
ตามข้อ ๒ (๙) ให้ได้จำนวนสองคนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจำนวนเจ็ดคน สำหรับสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ 
  (๕) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ให้ผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ ตามข้อ ๒  
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)   และกรรมการตามข้อ ๒ (๙) ร่วมกันเลือกประธานกรรมการ จากผู้ที่ได้รับเลือก
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (๖) ให้ผู ้อำนวยการเสนอรายชื่อผู ้ที ่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกตาม (๑) ถึง (๕)  ต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 
 
  ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธ ีการสรรหา  และการเลือกกรรมการ นอกจากที ่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา 
 
  ข้อ ๗ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)   และ (๘) มีวาระ
การดำรงตำแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
  นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) และ (๘) พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 



  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ ทำให้เสื ่อมเสียต่อ
สถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ 
  (๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ 
  (๕) พ้นจากการเป็นพระภิกษุ เฉพาะกรรมการซึง่เป็นผู้แทนท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์ 
 
  ข้อ ๘ ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) 
พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ดำเนินการสรรหา เลือก และแต่งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการแทน
ภายในเก้าสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ดำเนินการก็ได้ 
  ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  ให้
ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ  และให้ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งต้ังใหม่เข้ามารับหน้าท่ี 
 
  ข้อ ๙ สถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยท่ัวไป  ซึ่งไม่สามารถแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาได้ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงนี้   การกำหนด
องค์ประกอบ อำนาจหน้าท่ี  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการในแต่ละลักษณะและประเภทของ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษาเป็นผู้มีอำนาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาท่ีมีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
แตกต่างจากสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยท่ัวไป 
 
  ข้อ ๑๐ ในวาระเริ่มแรกให้ผู้อำนวยการดำเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
 
  ข้อ ๑๑ ในวาระเริ่มแรกกรรมการตามข้อ ๒ (๓) ยังไม่ต้องมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพจนกว่า
คุรุสภาจะกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
  ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีอำนาจ 
ตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ    หรือการดำเนินการสรรหา  
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามท่ีกำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี ้
 
       ให้ไว้ ณ วันท่ี    ๓๐  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 
                  
   


