
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือก 
ประธานกรรมการและกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ลงวันที่  ๑๓   กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

--------------------------------------------------- 
 
 ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้ 

  “กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

  “ระเบียบ” หมายความว่า ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู  เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  “ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา” หมายความว่า ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

  “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

  “องค์กรชุมชน” หมายความว่า ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนในเขตพ้ืนที่ การศึกษา
รวมตัวกันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง  มีที่ตั้ง
ขององค์กรหรือสาขาเป็นที่แน่นอนอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นและไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

  “องค์กรเอกชน” หมายความว่า  สมาคม  มูลนิธิ  สหกรณ์  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออ่ืน 
ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีที่ตั้งขององค์กรหรือสาขาเป็นที่แน่นอนอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นยกเว้น
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาและสมาคมผู้ปกครองและครู 

  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ได้รับการจัดตั้ง
ตามกฎหมาย  ซึ่งมีเขตบริหารราชการอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 

  “สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู” หมายความว่า สมาคมของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีที่ตั้งของสมาคมหรือสาขาอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น 

  “สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา” หมายความว่า สมาคมของผู้ประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และมีที่ตั้งของสมาคม  
หรือสาขาอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 

 

/- สมาคม ... 



-๒- 
 

  “สมาคมผู้ปกครองและครู” หมายความว่า สมาคมผู้ปกครองและครูที่มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาหรือสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง  ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 

  “ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย  ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 
ที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

  “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน 

   “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่ งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหาร 
ในสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย  ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 
ที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

  “ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่ งปฏิบั ติ งานในต าแหน่ งผู้ บริหาร 
นอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษา  ในหน่วยงาน
การศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  “คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัด 
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งอยู่  หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี  เป็นประธาน  ผู้แทนสภา
วัฒนธรรมจังหวัดหรือผู้ แทนสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญา  ซึ่งมีที่ตั้งหรือมีวิทยาเขตตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น  และ 
ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน  กรรมการที่เป็นผู้แทน
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  และกรรมการ 
ที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู เป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการทั้งนี้  
ให้ด าเนินการสรรหากรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จตามปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนด 

  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นผู้แทน
องค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรเอกชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนสมาคมผู้ป ระกอบวิชาชีพครู  
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งที่
ก าหนดในกฎกระทรวงและนอกจากที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู  ที่ก าหนด  
ในระเบียบ ให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ 

 

 

 
/- ข้อ ๒ … 

 



-๓- 
 

 ข้อ ๒ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการ 
  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรรมการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ การสมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู  
ตามระเบียบ  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัย 
   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ  หรือด าเนินการสรรหาการเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ  ที่ไม่อาจวินิจฉัยโดยคณะกรรมการวินิจฉัยที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง  
ให้เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

 ข้อ ๓ จ านวนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
  คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีจ านวน ๑๕ คน โดยสรรหาและเลือกตามกฎกระทรวง
ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใดที่มีกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ให้มีกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ิมข้ึนอีก ๒ คน  โดยสรรหาและเลือกตามระเบียบคณะส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๕๒   คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการ   
  (๒) กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวน ๑ คน 
  (๓) กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนองค์กรเอกชน จ านวน ๑ คน     
  (๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒ คน โดยให้มีผู้แทนจาก
เทศบาล จ านวน ๑ คน  เว้นแต่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นที่ตั้งของเมืองพัทยา ให้มีผู้แทนจากเมืองพัทยา จ านวน 
๑ คน และเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครให้มีผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ คน  
  (๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู จ านวน ๑ คน 
  (๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา จ านวน ๑ คน 
  (๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู จ านวน ๑ คน 
  (๘) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต จ านวน ๑ คน 
  (๙) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู  จ านวน  ๑  คน  
  (๑๐) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน ๖ คน 
  (๑๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ   
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม 

 ข้อ ๔ คุณสมบัติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
 

/- (๓) ไม่เป็น ... 



-๔- 
 

   (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๕) ไม่ เป็นคู่สัญญากับส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาหรือสถานศึกษา หรือ 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗) ไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเกินกว่า ๒ เขตพ้ืนที่
การศึกษาในเวลาเดียวกัน 

    ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๕)  (๖)  หรือ (๗)  และระเบียบข้อ ๖  ผู้นั้นต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม 
หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ  อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว  
ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง  หากมิได้ด าเนินการ
ดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 

  ๔.๒ กรรมการตามข้อ ๓ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  นอกจากมีคุณสมบัติ 
ทั่วไปแล้ว  ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้ 
   (๑) กรรมการที่ เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ต้องเป็นสมาชิก หรือกรรมการ หรือ
กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารองค์กรนั้น และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น  
   (๒) กรรมการที่ เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน ต้องเป็นสมาชิกหรือหุ้นส่วน หรือ
กรรมการบริหารขององค์กรเอกชนนั้น และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
   (๓) กรรมการที่ เป็ นผู้ แทนองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ต้องเป็ นผู้ บริหาร 
หรือกรรมการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
   (๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
    (ก) เป็นสมาชิกของสมาคมและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
    (ข) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพหลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม 
การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย   ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาที่ตั้งอยู่  
ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น   
   (๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 
    (ก) เป็นสมาชิกของสมาคมและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนด 
    (ข) เป็นผู้ ด ารงต าแหน่ งในสายงานบริหารการศึกษา  หรือผู้ บริหาร
สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
 
 

/- (๖) กรรมการ ... 



-๕- 
 

   (๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู   มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
    (ก) เป็นสมาชิกของสมาคมนั้นด้วย  
    (ข) ไม่ เป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากร 
ทางการศึกษา   
   (๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  ต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตในโรงเรียน
เอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น   
   (๘) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู ต้องเป็นครูในโรงเรียนเอกชนที่ตั้ งอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น 
   (๙) กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ   มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
    (ก)  อายุไม่ต่ ากว่า ๓๐ ปีบริบูรณ ์ 
    (ข)  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในด้านการศึกษา  ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม  หรือในด้านอ่ืน  
    (ค)  มีประสบการณ์การท างานในด้านนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือได้รับการยกย่อง
ว่ามีความรู้   ความสามารถ    ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  หรือ
ด้านอ่ืน ๆ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ ์

 ข้อ ๕ วาระการด ารงต าแหน่ง 
  ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันไม่ได้  ยกเว้นกรรมการและเลขานุการ (ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

 ข้อ ๖ การพ้นจากต าแหน่ง 
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ประธานกรรมการและกรรมการจะพ้นจาก
ต าแหน่ง  เมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔ 
  (๔) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 

 ข้อ ๗ การสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรและผู้แทนสมาคมด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
   (ก) องค์กรชุมชนที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนองค์กรต้องเป็นองค์กรที่มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
    ๑) เป็นชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนในเขตพ้ืนที่การศึกษารวมตัวกัน 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน   
    ๒) มีการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยส่วนรวม
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษารับรอง  
 

/- ๓) มีที่ตั้ง... 



-๖- 
 

    ๓) มีที่ตั้งขององค์กรหรือสาขาที่แน่นอนอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น และไม่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล 
   (ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรชุมชนให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑) ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือผู้น าชุมชน หรือผู้น าองค์กรชุมชน หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเสนอชื่อและผู้แทนองค์กรละ ๑ คน ตามแบบท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด เสนอไปยัง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒) การเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    ๓) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน 
   (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อมีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรพร้อมประวัติ 
    ๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ  หรือส าเนาบัตรที่ทางราชการออกให้  และส าเนาทะเบียนบ้าน 
    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ   ได้แก่ 
     - หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่าองค์กรที่เสนอชื่อมีสมาชิกไม่ต่ ากว่า ๑๕ คน   
     - หลักฐานที่แสดงถึงการมีที่ตั้งองค์กร  หรือสาขาที่แน่นอนอยู่ในเขต
พ้ืนที่การศึกษานั้น 
     - หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
     - หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
     - หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นสมาชิก หรือกรรมการ หรือกรรมการบริหาร
หรือผู้บริหารองค์กรของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

  (๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน 
   (ก) องค์กรเอกชนที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนองค์กรต้องเป็นองค์กรที่มีองค์ประกอบ  
ดังนี้ 
    ๑) เป็นองค์กรเอกชนที่จัดตั้งเป็นสมาคม  มูลนิธิ  สหกรณ์  หรือองค์กร 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ทั้งนี้ไม่รวมถึงสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
บริหารการศึกษา  และสมาคมผู้ปกครองและครู 
    ๒) เป็นองค์กรเอกชนที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
    ๓) มีที่ตั้งเป็นองค์กรหรือสาขาแน่นอนอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
   (ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑) ให้นายกสมาคม ประธานมูลนิธิ  ประธานสหกรณ์  หรือผู้แทนนิติ บุคคล 
ขององค์กรเสนอชื่อผู้แทนองค์กรละ ๑ คน  ตามแบบที่ก าหนดเสนอไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
    ๒) การเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

/- ๓) ให้ผู้อ านวยการ... 



-๗- 
 

    ๓) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน 
   (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ  มีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรพร้อมประวัติ 
    ๒) เอกสารทั่วไป   ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ  หรือส าเนาบัตรที่ทางราชการออกให้  และส าเนาทะเบียนบ้าน 
    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่ 
     - หลักฐานที่แสดงถึงการมีที่ตั้งองค์กรหรือสาขาที่แน่นอนอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น 
     - ส าเนาการจดทะเบียนนิติบุคคลที่แสดงวัตถุประสงค์ขององค์กร 
     - หลักฐานที่แสดงว่าเป็นสมาชิกหรือหุ้นส่วนหรือกรรมการบริหารองค์กร
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
     - หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  

  (๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนองค์กรต้องเป็นองค์กรที่มี
องค์ประกอบ  ดังนี ้
    ๑) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ได้แก่  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
   (ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ด าเนินการดังนี้ 
    ๑) ให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อผู้แทนองค์กรละ ๒ คน  
ตามแบบที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดเสนอไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒) การเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    ๓) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ได้รับการเสนอชื่อเลือก
กันเองให้เหลือ จ านวน ๒ คน  โดยให้มีผู้แทนจากเทศบาล จ านวน ๑ คน ยกเว้นเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นที่ตั้ง
ของเมืองพัทยาให้มีผู้แทนจากเมืองพัทยา จ านวน ๑ คน ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครให้แจ้ง
ประธานสภากรุงเทพมหานคร จัดท าหนังสือแจ้งรายชื่อผู้แทนของกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ เขตพ้ืนที่
การศึกษาละ ๒ คน  
   (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ  มีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรพร้อมประวัติ 
    ๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ  หรือส าเนาบัตรที่ทางราชการออกให้และส าเนาทะเบียนบ้าน 
    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  ส าเนาหลักฐานที่แสดง
ถึงการเป็นผู้บริหาร  หรือกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานี้ 
 
 

/- (๔) กรรมการ ... 
 



-๘- 
 

  (๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู 
   (ก) สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนของสมาคมต้องเป็นสมาคม
ที่มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
    ๑) เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    ๒) เป็นสมาคมที่มีท่ีตั้งของสมาคมหรือสาขาแน่นอนอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
   (ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพครูให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
    ๑) ให้นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูเสนอชื่อผู้แทนสมาคมละ  ๑  คน  
ตามแบบที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดเสนอไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒) การเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    ๓) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ผู้ ได้รับการเสนอชื่อ
เลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน  
   (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ  มีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรหรือสมาคมพร้อมประวัติ 
    ๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ  หรือส าเนาบัตรที่ทางราชการออกให้  และส าเนาทะเบียนบ้าน 
    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ ส าเนาหลักฐานที่แสดงถึง
การเป็นสมาชิกและส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสมาคมที่ถูกต้อง เป็นตราสารหรือหนังสือรับรองจาก 
นายทะเบียนสมาคม  กรณีสมาคมที่ไม่ได้มีที่ตั้งของสมาคมอยู่ในเขตพ้ืนที่ศึกษา  แต่มีสาขาอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น  ให้มีหลักฐานแสดงว่าเป็นสาขาของสมาคมอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นด้วย 
  (๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 
   (ก) สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนของสมาคม
ต้องเป็นสมาคมที่มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
    ๑) เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๒) เป็นสมาคมที่มีท่ีตั้งสมาคมหรือสาขาแน่นอนอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
   (ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
    ๑) ให้นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเสนอรายชื่อผู้แทน
สมาคมละ  ๑  คน  ตามแบบที่ก าหนดไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒) การเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    ๓) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน  
   (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ  มีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนสมาคมพร้อมประวัติ 
 

/- ๒) เอกสาร... 



-๙- 
 

    ๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ  หรือส าเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ และส าเนาทะเบียนบ้าน 
    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ ส าเนาหลักฐานที่แสดงถึง
การเป็นสมาชิก  และส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสมาคมที่ถูกต้อง  เป็นตราสาร  หรือหนังสือรับรองจาก 
นายทะเบียนสมาคม  กรณีสมาคมที่ไม่ได้มีที่ตั้งของสมาคมอยู่ในเขตพ้ืนที่ศึกษา  แต่มีสาขาอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น  ให้มีหลักฐานแสดงว่าเป็นสาขาของสมาคมอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นด้วย 
  (๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู 
   (ก) สมาคมผู้ปกครองและครูที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนของสมาคม  ต้องเป็นสมาคม 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาหรือสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น  
   (ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูให้ด าเนินการดังนี้ 
    ๑) ให้นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเสนอรายชื่อผู้แทนสมาคมละ ๑ คน  
ตามแบบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒) การเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    ๓) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน  
   (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ  มีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรพร้อมประวัติ 
    ๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ  หรือส าเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ และส าเนาทะเบียนบ้าน 
    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ ส าเนาหลักฐานที่แสดงถึง
การเป็นสมาชิก และส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสมาคมที่ถูกต้อง เป็นตราสารหรือหนังสือรับรองจาก 
นายทะเบียนสมาคม กรณีสมาคมที่ไม่ได้มีที่ตั้งของสมาคมอยู่ในเขตพ้ืนที่ศึกษา แต่มีสาขาอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น  ให้มีหลักฐานแสดงว่าเป็นสาขาของสมาคมอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นด้วยและผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อต้องไม่เป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา 
    ในกรณีไม่มีองค์กรหรือสมาคมข้างต้นในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือมีแต่ไม่มีการ
เสนอชื่อผู้แทนเพ่ือเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสรรหาผู้แทน
องค์กรหรือผู้แทนสมาคมในเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรหรือสมาคมประเภทนั้น 
    หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเลือกผู้แทนองค์กรหรือสมาคมจากเขตพ้ืนที่
การศึกษาใกล้เคียงดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด  

 ข้อ ๘ การสรรหาและการเลือกกรรมการที่ เป็นผู้ แทนผู้ รับใบอนุญาตและผู้ แทนครู 
ให้ด าเนินการตามข้อ ๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
คัดเลือกผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และผู้แทนครูเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๒  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ซึ่งอาจด าเนินการตามแนวปฏิบัติ
โดยอนุโลม  ดังนี้ 
  (๑) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 
   (ก) การเสนอชื่อและเลือกผู้แทนผู้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการดังนี้ 
 

/- ๑) ให้ผู้รับ... 



-๑๐- 
 

    ๑) ให้ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น เสนอชื่อ 
ผู้รับใบอนุญาต ๑ คน  ตามแบบที่ก าหนดไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ๒) การเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    ๓) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เลือกกันเองให้เหลือ ๓ คน โดยเรียงตามล าดับคะแนน เพ่ือเสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา
แต่งตั้งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้ขึ้นบัญชีผู้แทนส ารอง ๒ คนเพ่ือแต่งตั้ง 
ให้เป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรณีที่กรรมการในส่วนที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตพ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนครบวาระ  โดยน าเสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแต่งตั้งตามล าดับ 
   (ข) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ  มีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้รับใบอนุญาต พร้อมประวัติ 
    ๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    หรือส าเนาบัตร 
ที่ทางราชการออกให้ และส าเนาทะเบียนบ้าน 
    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ ส าเนาหลักฐานที่แสดงถึง
การเป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยเอกชน    และหลักฐานแสดงว่าโรงเรียนเอกชน
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
  (๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
   (ก) การเสนอชื่อและเลือกผู้แทนครูให้ด าเนินการดังนี้ 
    ๑) ให้ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น เสนอชื่อ
ผู้แทนครู  ๑  คน  ตามแบบที่ก าหนดไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒) การเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    ๓) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เลือกกันเองให้เหลือ ๓ คน โดยเรียงตามล าดับคะแนน  เพ่ือเสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  และให้ขึ้นบัญชีผู้แทนส ารอง ๒ คน 
เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรณีที่กรรมการในส่วนที่เป็นผู้แทนครูพ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระ  โดยน าเสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแต่งตั้งตามล าดับ 
   (ข) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ  มีดังนี้ 
    ๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนครู พร้อมประวัติ 
    ๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือส าเนาบัตรที่ทางราชการออกให้และส าเนาทะเบียนบ้าน 
    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ ส าเนาหลักฐานที่แสดงถึง 
การเป็นผู้แทนครูโรงเรียนเอกชน และหลักฐานแสดงว่าโรงเรียนเอกชนตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
   ในกรณีไม่มีผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครูในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆหรือม ี
แต่ไม่มีการเสนอชื่อผู้แทนเพ่ือเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการประเภทนั้นแทน 

 ข้อ ๙ การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีแนวทางดังนี้ 
  (๑) ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๙ คน  ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ 
 

/- จังหวัด… 
 



-๑๑- 
 

จังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เป็นประธาน  ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัด หรือผู้แทน 
สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ที่จัด 
การศึกษาระดับปริญญาซึ่งมีที่ตั้งหรือวิทยาเขตตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทน
องค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรเอกชน  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษา  และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูเป็นกรรมการ  โดยให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
  กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษายื่นใบสมัคร และเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน  ส่วนผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาให้ส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษามีหนังสือแจ้งให้สถาบันดังกล่าวแจ้งรายชื่อผู้แทน ๑ คน มาเป็นกรรมการสรรหา  หากมี
สถาบันอุดมศึกษามากกว่า ๑ สถาบันเสนอรายชื่อผู้แทน ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน  
หากไม่มี สถาบัน อุดมศึกษาดั งกล่ าวที่ มีที่ ตั้ งหรือวิทยาเขตอยู่ ใน เขตพ้ืนที่ การศึกษานั้ น  ให้ แจ้ งไป
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่มีที่ตั้ งหรือมีวิทยาเขตอยู่ใกล้เคียงเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น   
เพ่ือเสนอรายชื่อผู้แทน  ๑ คน  มาเป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (๒) ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันก าหนดวิธีการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและเลือกให้เหลือ จ านวน ๑๔ คน จากนั้นให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน ารายชื่อ
เสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือด าเนินการเลือกให้เหลือ  ๗  คน   
  (๓) การเลือกให้ เหลือ ๗ คน ให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้ ง
คณะกรรมการข้ึนมาชุดหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือ 
๗  คน 

 ข้อ ๑๐ การสรรหาและเลือกประธาน 
  ให้ผู้รับการสรรหาเป็นกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาร่วมกัน 
เลือกประธานกรรมการจากผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ข้อ ๑๑ การเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการ 
เป็น ๓ ระยะ  ดังนี้ 
  ๑๑.๑ เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการขององค์กรหรือสมาคม และกรรมการ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู ให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ   
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑๑.๒ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน ๑๔ คน ให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกให้เหลือ ๗ คน 
และพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑๑.๓ เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

/- ข้อ ๑๒ ระยะ... 
 
 



-๑๒- 
 

 ข้อ ๑๒ ระยะเวลาด าเนินการ 

   ๑๒.๑ การด าเนินการเมื่อประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ให้ต าแหน่งการสรรหากรรมการชุดใหม่  ภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่ง  และให้ 
ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับ
หน้าที่  ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนด 
   ๑๒.๒ การด าเนินการเมื่อประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
     กรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่ งก่อนครบวาระ 
ให้ด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการหรือกรรมการภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง
และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน เว้นแต่ว าระ 
ของคณะกรรมการเหลือไม่ถึง ๑๘๐ วัน จะไม่ด าเนินการก็ได้  

 ข้อ ๑๓ ขั้นตอนการด าเนินการ 
  ๑๓.๑ การสรรหาและเสนอแต่งตั้งกรรมการในส่วนที่เป็นผู้แทนองค์กรหรือสมาคม และ
กรรมการในส่วนที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู 
   (๑) กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  จ านวน ๑ คน 
   (๒) กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนองค์กรเอกชน  จ านวน ๑ คน 
   (๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๒ คน 
   (๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  จ านวน ๑ คน 
   (๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  จ านวน ๑ คน 
   (๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู  จ านวน ๑ คน   
   (๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  จ านวน ๑ คน 
   (๘) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู  จ านวน ๑ คน 
    การด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการ  ดังนี้ 
     ๑. จัดท าประกาศการสรรหา 
     ๒. เปิดรับการเสนอชื่อ 
     ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อ 
     ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
     ๕. จัดประชุมเพ่ือเลือกกันเอง 
     ๖. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา 
     ๗. เสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแต่งตั้ง 
    ในกรณีไม่มีองค์กรหรือสมาคมข้างต้นในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือมีแต่ไม่มีการ
เสนอชื่อผู้แทนเพ่ือเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสรรหาผู้แทน
องค์กรหรือผู้แทนสมาคมในเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรหรือสมาคมประเภทนั้น 
  ๑๓.๒ การสรรหาและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการดังนี้ 
    (๑) การสรรหาคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
     (ก) องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา  จ านวน ๙ คน 
 

/- ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด... 



-๑๓- 
 

      ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
เป็นประธาน 
       ๒) ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัด หรือผู้ แทนสภาวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  จ านวน ๑ คน   
       ๓) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน ๑ คน 
       ๔) ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่มีที่ตั้ง
หรือมีวิทยาเขตตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน ๑ คน 
       ๕) ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนองค์กรชุมชน  จ านวน  
๑ คน  ผู้แทนองค์กรเอกชน  จ านวน ๑ คน  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  จ านวน ๑ คน  ผู้แทนสมาคม   
ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  จ านวน ๑ คน  และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู  จ านวน๑ คน  
     (ข) กระบวนการได้มาซึ่งกรรมการในข้อ ๑๓.๒  ตาม ๒)  ๓)  และ   
๔)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
      ๑) การสรรหาผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัด  หรือผู้ แทนสภา
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหนังสือแจ้งให้สภาวัฒนธรรมจังหวัด  หรือสภา
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณีเสนอรายชื่อผู้แทน  จ านวน ๑ คน มาเป็นกรรมการโดยจัดท าหนังสือ
ลงนามโดยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหรือประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
      ๒) การสรรหาผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น  ตรวจสอบคุณสมบัติ
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและด าเนินการให้ผู้สมัครเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน ๑ คน  
      ๓) การสรรหาผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาซึ่งมีที่ตั้งหรือมีวิทยาเขตตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มีหนังสือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวเสนอรายชื่อผู้แทนสถาบันละ ๑ คน  โดยจัดท าหนังสือลงนามถึง
อธิการบดีหรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  ถ้ามีผู้เสนอมากกว่า ๑ สถาบัน  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจัดให้มีการเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน  หากไม่มีสถาบันอุดมศึกษา  หรือวิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษา
ข้างต้นในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้แจ้งไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่มีที่ตั้งหรือมีวิทยาเขต
อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น  เพ่ือเสนอรายชื่อผู้แทน ๑ คน  เป็นกรรมการ 
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ๔) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าประกาศรายชื่อ
คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ๕) คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นเลขานุการ 
    (๒) การสรรหาและเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ด าเนินการ ดังนี้ 
     (ก) ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  ก าหนดวิธีการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสมและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามคุณสมบัติที่ก าหนด  จ านวน ๑๔ คน 
     (ข) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน ารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้ง ๑๔ คน  เสนอประธานกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตั้งคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ ๗ คน และพิจารณา
แต่งตัง้เป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

/- ๑๓.๓ การเลือก ... 



-๑๔- 
 

  ๑๓.๓ การเลือกประธานกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
    (๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ได้รับเลือก
เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารว่มกันเลือกประธานกรรมการ ๑ คน จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
    (๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอรายชื่อประธานกรรมการ
เพ่ือให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑๓.๔ แบบที่ใช้ในการสมัครหรือเสนอชื่อ 
    แบบที่ใช้ในการเสนอชื่อกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษา  ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้แทนครู  และแบบที่ใช้ในการสมัครและ
เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ตามแบบท้ายประกาศนี้  กรณีจ าเป็น
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจปรับให้เหมาะสม 

 ข้อ ๑๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานด าเนินการ 
  ๑๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง   เพ่ือท าหน้าที่วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการด าเนินการสรรหา 
และเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
  ๑๔.๒ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  
ได้ตามความเหมาะสม      

 ข้อ ๑๕ อ านาจการตีความและวินิจฉัยปัญหา 
  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา 
อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือด าเนินการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการชี้ขาดในการวินิจฉัยปัญหาตามข้อ ๑๔ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๕- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


