
หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา และการเลือก 
ประธานกรรมการและกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ลงวันที ่   ๖   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

 ข้อ  ๑   ในหลักเกณฑ์นี้ 
   “กฎกระทรวง”  หมายความว่า  กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์   วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่งของกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
   “ระเบียบ”  หมายความว่า  ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิ ธีการคัดเลือกผู้ แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้ แทนครู   เ พ่ือแต่ง ต้ังให้ เ ป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒   
   “สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ”  หมายความว่า  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   “ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   “องค์กรชุมชน”  หมายความว่า  ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
รวมตัวกันไม่น้อยกว่า  ๑๕  คน  เพ่ือดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวม 
อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  มีผลงานที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รับรอง  มีที่ต้ังขององค์กรหรือสาขาเป็นที่แน่นอนอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นและไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
    “องค์กรเอกชน”  หมายความว่า  สมาคม  มูลนิธิ  สหกรณ์  หรือองค์กรที่เรียกช่ืออ่ืน 
ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 
อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  และมีที่ต้ังขององค์กรหรือสาขาเป็นที่แน่นอนอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาน้ัน  ยกเว้นสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาและสมาคม
ผู้ปกครองและครู 
   “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ได้รับ 
การจัดต้ังตามกฎหมาย  ซึ่งมีเขตบริหารราชการอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
   “สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู”  หมายความว่า  สมาคมของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และมีที่ ต้ังของสมาคมหรือสาขาอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น 
   “สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา”  หมายความว่า  สมาคมของผู้ประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และมีที่ต้ังของสมาคมหรือ
สาขาอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
   “สมาคมผู้ปกครองและครู”  หมายความว่า  สมาคมผู้ปกครองและครูที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาหรือสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง  ในเขตพื้นที่การศึกษานั้น 
 
 
      /- “ครู”  หมายความว่า...   



 
-๒- 
 

   “ครู”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  ในสถานศึกษาปฐมวัย  ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาที่ตํ่ากว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 
   “ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน 
   “ผู้บริหารสถานศึกษา”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหาร 
ในสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย  ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาที่
ตํ่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 
   “ผู้บริหารการศึกษา”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหาร 
นอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   “บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษา
ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ   ซึ่งหน่วยงานการศึกษากําหนดตําแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 
   “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   “คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งอยู่  หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เป็นประธาน  ผู้แทนสภา
วัฒนธรรมจังหวัดหรือผู้แทนสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญา  ซึ่งมีที่ต้ังหรือมีวิทยาเขตต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น  และ 
ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน  กรรมการท่ีเป็นผู้แทน
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  และกรรมการ 
ที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู เป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นเลขานุการ  ทั้งน้ี  
ให้ดําเนินการสรรหากรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จตามปฏิทินการดําเนินงานที่กําหนด 
   หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นผู้แทน
องค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรเอกชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งที่
กําหนดในกฎกระทรวงและนอกจากที่กําหนดในกฎกระทรวง  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู  ที่กําหนดใน
ระเบียบ   ให้เป็นไปตามประกาศฉบับน้ี 
 ข้อ  ๒ กรณีมีปัญหาเก่ียวกับการดําเนินการ 
  ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการเสนอช่ือผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรเอกชน  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษา  ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู  การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  การสมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  การเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้แทนครู  ตามระเบียบ  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแต่งต้ังเป็นผู้วินิจฉัย 
 
     /- ในกรณีที่มี… 
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  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ  หรือดําเนินการสรรหาการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  ที่ไม่อาจวินิจฉัยโดยคณะกรรมการวินิจฉัยที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต่งต้ัง  ให้เสนอเลขาธิการคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 
 ข้อ  ๓ จํานวนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีจํานวน  ๑๕  คน  โดยสรรหาและเลือก 
ตามกฎกระทรวง     สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใดที่มีกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ให้
มีกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมข้ึนอีก  ๒ คน   คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย 
  (๑)  ประธานกรรมการ  :  ซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (๒)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน   จํานวน  ๑  คน 
  (๓)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน   จํานวน  ๑  คน     
  (๔)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จํานวน  ๒  คน  โดยให้มีผู้แทน
จากเทศบาล  จํานวน  ๑  คน  เว้นแต่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นที่ต้ังของเมืองพัทยา  ให้มีผู้แทนจากเมืองพัทยา  
จํานวน  ๑  คน  และเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครให้มีผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร จํานวน ๒ คน  
  (๕)  กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  จํานวน  ๑  คน 
  (๖)  กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา จํานวน  ๑  คน 
  (๗)  กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู  จํานวน  ๑  คน 
  (๘)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต   จํานวน  ๑  คน   
  (๙)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู  จํานวน  ๑  คน   
  (๑๐)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  จํานวน  ๖  คน 
  (๑๑) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ   
  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา   เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม 
 ข้อ  ๔ คุณสมบัติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป  ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังนี้  
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๕) ไม่เป็นคู่สัญญากับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษา หรือส่วน
ราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗) ไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเกินกว่า ๒   
เขตพ้ืนที่การศึกษาในเวลาเดียวกัน 
 
     /- ในกรณีที่... 



-๔- 
 

   ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๕)  (๖)  หรือ (๗)  และระเบียบข้อ ๖  ผู้น้ันต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดง
หลักฐานให้เป็นที่ เช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ  อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว  
ต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันได้รับแต่งต้ัง  หากมิได้ดําเนินการ
ดังกล่าวให้ถือว่าผู้น้ันไม่เคยได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
  ๔.๒ กรรมการตามข้อ ๓ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  นอกจากมีคุณสมบัติ    
ทั่วไปแล้ว  ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปน้ี 
   (๑) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  ต้องเป็นสมาชิก หรือกรรมการ  หรือ
กรรมการบริหาร    หรือผู้บริหารองค์กรน้ัน  และไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน้ัน  
   (๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน  ต้องเป็นสมาชิกหรือหุ้นส่วน  หรือ
กรรมการบริหารขององค์กรเอกชนน้ัน และไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่
การศึกษาหรือของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
   (๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องเป็นผู้บริหารหรือ
กรรมการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน  
   (๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู   มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
    (ก) เ ป็ นสมา ชิ กของสมาคมและมี ใบอ นุญาตประกอบ วิชา ชีพค รู 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
    (ข) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพหลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม 
การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย   ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาที่ต้ังอยู่ 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น   
   (๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา   
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
    (ก) เป็นสมาชิกของสมาคมและมใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
    (ข) เป็นผู้ ดํารงตําแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา  หรือผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
   (๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู   มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
    (ก) เป็นสมาชิกของสมาคมน้ันด้วย  
    (ข) ไม่เป็นครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  หรือบุคลากร 
ทางการศึกษา   
   (๗)  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  ต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตในโรงเรียน
เอกชนที่ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น   
   (๘)  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนครู  ต้องเป็นครูในโรงเรียนเอกชนที่ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น   
    (๙) กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า  ๓๐  ปีบริบูรณ์  และมี
คุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ีด้วย  
 
      /- (ก) มีวุฒิการศึกษา... 



-๕- 
 

    (ก) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในด้านการศึกษา  
ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  หรือในด้านอ่ืน  และมีประสบการณ์การทํางานในด้านนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๕  ปี  
    (ข) ได้รับการยกย่องว่ามีความรู้  ความสามารถ  ความเช่ียวชาญหรือ
ประสบการณ์ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมหรือด้านอ่ืน ๆ  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 ข้อ  ๕ วาระการดํารงตําแหน่ง 
   ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๒  ปี   และ 
อาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกิน  ๒  วาระติดต่อกันไม่ได้  ยกเว้นกรรมการและเลขานุการ  
(ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 ข้อ  ๖ การพ้นจากตําแหน่ง 
  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว  ประธานกรรมการและกรรมการจะพ้นจาก
ตําแหน่ง  เมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔ 
  (๔) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่   มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
 ข้อ  ๗ การสรรหาและการเลือกกรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรและผู้แทนสมาคมดําเนินการ
ดังนี้ 
  (๑) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
   (ก) องค์กรชุมชนที่มีสิทธิเสนอช่ือผู้แทนองค์กรต้องเป็นองค์กรที่มีองค์ประกอบดังน้ี 
    ๑) เป็นชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนในเขตพ้ืนที่การศึกษารวมตัวกัน       
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  คน          
    ๒) มีการดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน  โดยส่วนรวม
อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  และมีผลงานที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษารับรอง  
    ๓) มีที่ต้ังขององค์กรหรือสาขาที่แน่นอนอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น และไม่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล 
   (ข) การเสนอช่ือและการเลือกผู้แทนองค์กรชุมชนให้ดําเนินการดังน้ี 
    ๑) ให้ประธานหรือผู้บริหาร  หรือผู้นําชุมชน  หรือผู้นําองค์กรชุมชน  หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายเสนอช่ือและผู้แทนองค์กรละ  ๑  คน  ตามแบบที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนด  เสนอ
ไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒) การเสนอช่ือให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    ๓) ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ
เลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน 
 
 
      /- (ค) เอกสารหลักฐาน… 
 



-๖- 
 

   (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอช่ือมีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอช่ือผู้แทนองค์กรพร้อมประวัติ 
        ๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวข้าราชการ  หรือสําเนาบัตรที่ทางราชการออกให้  และสําเนาทะเบียนบ้าน 
    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ   ได้แก่ 
     - หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่าองค์กรที่เสนอช่ือมีสมาชิกไม่ตํ่ากว่า  ๑๕  คน   
     - หลักฐานที่แสดงถึงการมีที่ต้ังองค์กร  หรือสาขาที่แน่นอนอยู่ในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษานั้น 
     - หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  
     - หนังสือรับรองผลงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     - หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นสมาชิก หรือกรรมการหรือกรรมการบริหาร  
หรือผู้บริหารองค์กรของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
  (๒) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน 
   (ก) องค์กรเอกชนที่มีสิทธิเสนอช่ือผู้แทนองค์กรต้องเป็นองค์กรที่มีองค์ประกอบ  
ดังนี้ 
    ๑) เป็นองค์กรเอกชนท่ีจัดต้ังเป็นสมาคม  มูลนิธิ  สหกรณ์  หรือองค์กร 
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ทั้งน้ีไม่รวมถึงสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
บริหารการศึกษา  และสมาคมผู้ปกครองและครู 

      ๒)    เป็นองค์กรเอกชนที่จัดต้ังโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมโดยส่วนรวมอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี     
             ๓)   มีที่ต้ังเป็นองค์กรหรือสาขาแน่นอนอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานั้น 
   (ข) การเสนอช่ือและการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนให้ดําเนินการดังน้ี 
    ๑) ให้นายกสมาคม  ประธานมูลนิธิ  ประธานสหกรณ์  หรือผู้แทนนิติบุคคลของ
องค์กรเสนอช่ือผู้แทนองค์กรละ  ๑  คน  ตามแบบที่กําหนดเสนอไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒) การเสนอช่ือให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    ๓) ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ
เลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน 
   (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอช่ือ  มีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอช่ือผู้แทนองค์กรพร้อมประวัติ 
    ๒) เอกสารทั่วไป   ได้แก่  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวข้าราชการ  หรือสําเนาบัตรที่ทางราชการออกให้  และสําเนาทะเบียนบ้าน 
    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่ 
     - หลักฐานที่แสดงถึงการมีที่ต้ังองค์กรหรือสาขาที่แน่นอนอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น 
     - สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคลที่แสดงวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
       / - หลักฐานที่... 



-๗- 
 

     - หลักฐานที่แสดงว่าเป็นสมาชิกหรือหุ้นส่วนหรือกรรมการบริหารองค์กร
ของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
     - หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมโดยส่วนรวมอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  
  (๓) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   (ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเสนอช่ือผู้แทนองค์กรต้องเป็นองค์กร 
ที่มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
    ๑) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับการจัดต้ังกฎหมาย  ได้แก่  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดต้ังตามกฎหมาย  ซึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาน้ัน 
   (ข) การเสนอช่ือและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ดําเนินการดังน้ี 
    ๑) ให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อผู้แทนองค์กรละ  ๒   คน  
ตามแบบที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนดเสนอไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒) การเสนอช่ือให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    ๓) ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ได้รับการเสนอช่ือเลือก
กันเองให้เหลือ  จํานวน  ๒  คน  โดยให้มีผู้แทนจากเทศบาล  จํานวน ๑ คน ยกเว้นเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็น
ที่ต้ังของเมืองพัทยาให้มีผู้แทนจากเมืองพัทยา จํานวน ๑ คน สําหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครให้แจ้ง
ประธานสภากรุงเทพมหานคร  จัดทําหนังสือแจ้งรายช่ือผู้แทนของกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาละ  ๒  คน  
   (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอช่ือ  มีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอช่ือผู้แทนองค์กรพร้อมประวัติ 
    ๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวข้าราชการ  หรือสําเนาบัตรที่ทางราชการออกให้และสําเนาทะเบียนบ้าน 
    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  สําเนาหลักฐานที่แสดง
ถึงการเป็นผู้บริหาร  หรือกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานี้ 
  (๔) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู 
   (ก) สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีสิทธิเสนอช่ือผู้แทนของสมาคมต้องเป็นสมาคม
ที่มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
    ๑) เป็นสมาคมที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    ๒) เป็นสมาคมที่มีที่ต้ังของสมาคมหรือสาขาแน่นอนอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
   (ข) การเสนอชื่ อและการเลือกผู้ แทนสมาคมผู้ ประกอบการวิชาชีพครู 
ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
    ๑) ให้นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูเสนอช่ือผู้แทนสมาคมละ  ๑  คน  
ตามแบบที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนดเสนอไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒) การเสนอช่ือให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    ๓) ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ
เลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน     /- ค) เอกสาร... 



-๘- 
 
   (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอช่ือ  มีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอช่ือผู้แทนองค์กรหรือสมาคมพร้อมประวัติ 
    ๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวข้าราชการ  หรือสําเนาบัตรที่ทางราชการออกให้  และสําเนาทะเบียนบ้าน 
    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  สําเนาหลักฐาน 
ที่แสดงถึงการสมาชิก  และสําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสมาคมที่ถูกต้อง  เป็นตราสารหรือหนังสือรับรองจาก
นายทะเบียนสมาคม  กรณีสมาคมที่ไม่ได้มีที่ต้ังของสมาคมอยู่ในเขตพื้นที่ศึกษา  แต่มีสาขาอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น  ให้มีหลักฐานแสดงว่าเป็นสาขาของสมาคมอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นด้วย 
  (๕) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 
   (ก) สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาที่มีสิทธิเสนอช่ือผู้แทนของสมาคม
ต้องเป็นสมาคมที่มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
    ๑) เป็นสมาคมที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๒) เป็นสมาคมที่มีที่ต้ังสมาคมหรือสาขาแน่นอนอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
   (ข) การเสนอช่ือและการเลือกผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 
ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
    ๑) ให้นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเสนอรายช่ือผู้แทน
สมาคมละ  ๑  คน  ตามแบบที่กําหนดไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒) การเสนอช่ือให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    ๓) ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ
เลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน  
   (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอช่ือ  มีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอช่ือผู้แทนสมาคมพร้อมประวัติ 
    ๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวข้าราชการ  หรือสําเนาบัตรที่ทางราชการออกให้และสําเนาทะเบียนบ้าน 
    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  สําเนาหลักฐาน 
ที่แสดงถึงการสมาชิก  และสําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสมาคมที่ถูกต้อง  เป็นตราสาร  หรือหนังสือรับรองจาก
นายทะเบียนสมาคม  กรณีสมาคมที่ไม่ได้มีที่ต้ังของสมาคมอยู่ในเขตพ้ืนที่ศึกษา  แต่มีสาขาอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น  ให้มีหลักฐานแสดงว่าเป็นสาขาของสมาคมอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นด้วย 
  (๖) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู 
   (ก) สมาคมผู้ปกครองและครูที่มีสิทธิเสนอช่ือผู้แทนของสมาคม  ต้องเป็นสมาคมที่
จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาหรือสถานศึกษาแห่งใดแห่งหน่ึงในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น  
   (ข) การเสนอช่ือและการเลือกผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูให้ดําเนินการดังน้ี 

    ๑) ให้นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเสนอรายช่ือผู้แทนสมาคมละ  ๑  คน  
ตามแบบสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนดไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
       /- ๒) การเสนอช่ือ... 



-๙- 
 

    ๒) การเสนอช่ือให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    ๓) ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ
เลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน  
   (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอช่ือ  มีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอช่ือผู้แทนองค์กรพร้อมประวัติ 
    ๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวข้าราชการ  หรือสําเนาบัตรที่ทางราชการออกให้และสําเนาทะเบียนบ้าน 
    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  สําเนาหลักฐาน 
ที่แสดงถึงการสมาชิก  และสําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสมาคมที่ถูกต้อง  เป็นตราสารหรือหนังสือรับรองจาก
นายทะเบียนสมาคม  กรณีสมาคมที่ไม่ได้มีที่ต้ังของสมาคมอยู่ในเขตพ้ืนที่ศึกษา  แต่มีสาขาอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น  ให้มีหลักฐานแสดงว่าเป็นสาขาของสมาคมอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นด้วย  และผู้ได้รับการเสนอ
ช่ือต้องไม่เป็นครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  หรือบุคลากรทางการศึกษา 
   ในกรณีไม่มีองค์กรหรือสมาคมข้างต้นในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือมีแต่ไม่มีการเสนอ
ช่ือผู้แทนเพ่ือเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรรหาผู้แทนองค์กร
หรือผู้แทนสมาคมในเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรหรือสมาคมประเภทน้ัน 
             หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  และเลือกผู้แทนองค์กรหรือสมาคมจากเขตพ้ืนที่
การศึกษาใกล้เคียงดังกล่าว  ให้เป็นไปตามท่ีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนด  
 ข้อ  ๘ การสรรหาและการเลือกกรรมการที่ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู 
ให้ดําเนินการตามข้อ ๗  แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
คัดเลือกผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และผู้แทนครูเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๒  ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ซึ่งอาจดําเนินการตาม
แนวปฏิบัติโดยอนุโลม  ดังนี้ 
  (๑) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 
   (ก) การเสนอช่ือและเลือกผู้แทนผู้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการดังน้ี 
    ๑) ให้ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาน้ัน เสนอช่ือ
ผู้รับใบอนุญาต  ๑  คน  ตามแบบที่กําหนดไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ๒)   การเสนอช่ือให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    ๓) ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ
เลือกกันเองให้เหลือ  ๓  คน   โดยเรียงตามลําดับคะแนน  เพ่ือเสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พิจารณาแต่งต้ังผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  และให้ขึ้นบัญชีผู้แทนสํารอง ๒ คน  
เพ่ือแต่งต้ังให้เป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในกรณีที่กรรมการในส่วนที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ  โดยนําเสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแต่งต้ังตามลําดับ 
   (ข) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอช่ือ  มีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอช่ือผู้แทนผู้รับใบอนุญาต พร้อมประวัติ 
    ๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    หรือสําเนาบัตรที่
ทางราชการออกให้และสําเนาทะเบียนบ้าน 
 
       /- ๓)  เอกสาร... 



-๑๐- 
 

    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  สําเนาหลักฐาน 
ที่แสดงถึงการเป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยเอกชน    และหลักฐานแสดงว่าโรงเรียน
เอกชนต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
   (ก) การเสนอช่ือและเลือกผู้แทนครูให้ดําเนินการดังน้ี 
    ๑) ให้ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาน้ัน เสนอช่ือ
ผู้แทนครู  ๑  คน  ตามแบบที่กําหนดไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒)   การเสนอช่ือให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    ๓) ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ
เลือกกันเองให้เหลือ  ๓  คน   โดยเรียงตามลําดับคะแนน  เพ่ือเสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พิจารณาแต่งต้ังผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  และให้ขึ้นบัญชีผู้แทนสํารอง  ๒  คน 
เพ่ือแต่งต้ังให้เป็นกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในกรณีที่กรรมการในส่วนที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ  โดยนําเสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแต่งต้ังตามลําดับ 
   (ข) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอช่ือ  มีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอช่ือผู้แทนครู พร้อมประวัติ 
    ๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่  สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู   สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน    หรือสําเนาบัตรที่ทางราชการออกให้และสําเนาทะเบียนบ้าน     
    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  สําเนาหลักฐานที่แสดงถึง
การเป็นผู้แทนครูโรงเรียนเอกชน    และหลักฐานแสดงว่าโรงเรียนเอกชนต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ในกรณีไม่มีผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู  ในเขตพ้ืนที่การศึกษาน้ัน ๆ 
หรือมีแต่ไม่มีการเสนอช่ือผู้แทนเพ่ือเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ
ช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน  และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการประเภทน้ันแทน 
 ข้อ ๙ การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีแนวทางดังนี้ 
  (๑) ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  ๙  คน  ประกอบด้วย  ผู้ว่า
ราชการจังหวัด  หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เป็นประธาน  ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัด  
หรือผู้แทนสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
ที่จัดการศึกษาระดับปริญญา  ซึ่งมีที่ต้ังหรือวิทยาเขตต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจาก
ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรเอกชน  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้แทนสมาคมประกอบวิชาชีพ
บริหารการศึกษา  และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูเป็นกรรมการ  โดยให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
  กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษายื่นใบสมัคร  และเลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน  ส่วนผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหนังสือแจ้งให้สถาบันดังกล่าวแจ้งรายช่ือผู้แทน  ๑  คน  มาเป็นกรรมการ 
สรรหา  หากมีสถาบันอุดมศึกษามากกว่า  ๑  สถาบันเสนอรายช่ือผู้แทน ให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือเลือกกันเอง 
ให้เหลือ  ๑  คน  หากไม่มีสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวมีที่ ต้ังหรือวิทยาเขตอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานั้น 
ให้แจ้งไปสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่มีที่ต้ังหรือมีวิทยาเขตอยู่ใกล้เคียงเขตพ้ืนที่การศึกษา
น้ัน  เพ่ือเสนอรายช่ือผู้แทน  ๑  คน  มาเป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
       /- (๒) ให้คณะกรรมการ… 



-๑๑- 
 

  (๒) ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันกําหนดวิธีการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและเลือกให้เหลือ  จํานวน  ๑๔  คน  จากน้ันให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นํารายช่ือเสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือดําเนินการเลือกให้เหลือ  ๗  คน   
  (๓) การเลือกให้เหลือ  ๗  คน  ให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งต้ัง
คณะกรรมการขึ้นมาชุดหน่ึงเพ่ือทําหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือ  
๗  คน   
 ข้อ  ๑๐ การสรรหาและเลือกประธาน 
  ให้ผู้รับการสรรหาเป็นกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกัน
เลือกประธานกรรมการจากผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ข้อ  ๑๑ การเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ 
  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการเป็น  
๓  ระยะ  ดังนี้ 
  ๑๑.๑  เสนอรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการขององค์กร  และสมาคมและกรรมการ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู   ให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๑๑.๒  เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน  ๑๔  คน  ให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ  ๗  คน  
และพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑๑.๓  เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา    
 ข้อ  ๑๒  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๑๒.๑  การดําเนินการเมื่อประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ให้ตําแหน่งการสรรหากรรมการชุดใหม่  ภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่ง  และให้ผู้
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งต้ังใหม่เข้ามารับ
หน้าที่  ทั้งน้ี   ให้ดําเนินการตามปฏิทินการดําเนินงานที่กําหนด 
  ๑๒.๒  การดําเนินการเมื่อประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระ 
  กรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการ 
สรรหา  และเลือกประธานกรรมการหรือกรรมการภายใน  ๙๐  วัน นับแต่วันที่ผู้ น้ันพ้นจากตําแหน่งและ 
ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังน้ันเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน เว้นแต่วาระ 
ของคณะกรรมการเหลือไม่ถึง  ๑๘๐ วัน จะไม่ดําเนินการก็ได้  
 ข้อ  ๑๓ ขั้นตอนการดําเนินการ 
  ๑๓.๑  การสรรหาและเสนอแต่งต้ังกรรมการในส่วนที่เป็นผู้แทนองค์กรและสมาคม  
และกรรมการในส่วนที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู 
   (๑) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน   จํานวน  ๑  คน 
   (๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน  จํานวน  ๑  คน 
   (๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน  ๒  คน 
        /- (๔) กรรมการที่… 



-๑๒- 
 

   (๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  จํานวน  ๑  คน 
   (๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  จํานวน  ๑  คน 
   (๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู  จํานวน  ๑  คน   
   (๗)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  จํานวน  ๑  คน 
   (๘) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู  จํานวน  ๑  คน 
  การดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ   ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ดําเนินการ  ดังนี้ 
   ๑. จัดทําประกาศการสรรหา 
   ๒. เปิดรับการเสนอช่ือ 
   ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายช่ือ 
   ๔. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ 
   ๕. จัดประชุมเพ่ือเลือกกันเอง 
   ๖. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการสรรหา 
   ๗. เสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแต่งต้ัง 
   ในกรณีไม่มีองค์กรหรือสมาคมข้างต้นในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือมีแต่ไม่มีการเสนอ
ช่ือผู้แทนเพ่ือเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรรหาผู้แทนองค์กร
หรือผู้แทนสมาคมในเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรหรือสมาคมประเภทน้ัน 
  ๑๓.๒ การสรรหาและเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดําเนินการดังน้ี 
    (๑) การสรรหาคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
      (ก) องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา  จํานวน  ๙  คน 
        ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่
กรณี  เป็นประธาน 
        ๒) ผู้ แทนสภาวัฒนธรรมจั งห วัด   หรือผู้ แทนสภาวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  จํานวน  ๑  คน   
        ๓) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  จํานวน  ๑  คน 
        ๔) ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่มีที่ต้ังหรือ
มีวิทยาเขตต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จํานวน  ๑ คน 
        ๕) ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนองค์กรชุมชน  จํานวน  ๑  คน  
ผู้แทนองค์กรเอกชน  จํานวน  ๑  คน  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบชาชีพครู  จํานวน  ๑  คน  ผู้แทนสมาคม
ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  จํานวน  ๑  คน  และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู  จํานวน  ๑  คน  
      (ข) กระบวนการได้มาซึ่งกรรมการในข้อ  ๑๓.๒  ตาม ๒)   ๓)  และ  ๔)  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดําเนินการดังน้ี 
        ๑) การสรรหาผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัด  หรือผู้แทนสภาวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร  ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหนังสือแจ้งให้สภาวัฒนธรรมจังหวัด  หรือสภาวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณีเสนอรายช่ือผู้แทน  จํานวน  ๑  คน  มาเป็นกรรมการโดยจัดทําหนังสือลงนาม
โดยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหรือประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
 
         /- ๒) การสรรหา... 



-๑๓- 
 

        ๒) การสรรหาผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาให้ผู้อํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาน้ัน  ตรวจสอบคุณสมบัติ
และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ  และดําเนินการให้ผู้สมัครเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน  ๑  คน  
        ๓) การสรรหาผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญา 
ซึ่งมีที่ต้ังหรือมีวิทยาเขตต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหนังสือ 
แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวเสนอรายช่ือผู้แทนสถาบันละ ๑  คน  โดยจัดทําหนังสือลงนามถึงอธิการบดี
หรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  ถ้ามีผู้เสนอมากกว่า  ๑  สถาบัน  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดให้มีการเลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน  หากไม่มีสถาบันอุดมศึกษา  หรือวิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษาข้างต้น 
ในเขตพื้นที่การศึกษาให้แจ้งไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่มีที่ต้ังหรือมีวิทยาเขตอยู่ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น  เพ่ือเสนอรายช่ือผู้แทน  ๑  คน  เป็นกรรมการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ      
        ๔) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทําประกาศรายช่ือ
คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
        ๕) คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิดําเนินการเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการ 
    (๒) การสรรหาและเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ดําเนินการดังน้ี 
      (ก) ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  กําหนดวิธีการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสม  และเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามคุณสมบัติที่กําหนด  จํานวน  ๑๔  คน 
      (ข) ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํารายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 
๑๔  คน   เสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้ังคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ  ๗  คน  และพิจารณา
แต่งต้ังเป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑๓.๓  การเลือกประธานกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ดําเนินการ  ดังน้ี 
    (๑) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ได้รับเลือกเป็น
กรรมการ และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกันเลือกประธานกรรมการ  ๑  คน จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗  คน 
    (๒) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอรายช่ือประธานกรรมการ
เพ่ือให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พิจารณาแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑๓.๔  แบบที่ใช้ในการสมัครหรือเสนอช่ือ 
    แบบที่ใช้ในการเสนอช่ือกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรเอกชน  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษา  ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้แทนครู  และแบบที่ใช้ในการสมัครและ
เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ตามแบบท้ายประกาศนี้  กรณีจําเป็น
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจปรับให้เหมาะสม 
 ข้อ  ๑๔  การแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานดําเนินการ 
  ๑๔.๑  การแต่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง   เพ่ือทําหน้าที่วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการดําเนินการสรรหาและ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
         /- ๑๔.๒ ให้ผู้อํานวยการ... 



-๑๔- 
 

  ๑๔.๒  ให้ผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ได้ตาม
ความเหมาะสม      
 ข้อ  ๑๕ อํานาจการตีความและวินิจฉัยปัญหา 
  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอัน
เก่ียวกับการปฏิบัติหรือดําเนินการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการช้ีขาดในการวินิจฉัยปัญหาตามข้อ ๑๔ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


