
 
ประกาศโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย  

เร่ือง  การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

…………………………………………………………….. 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546  
 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จึงก าหนดรายละเอียดการสรรหา
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 
ข้อ 1 จ านวนคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีจ านวนท้ังส้ิน 15 คน 
 
ข้อ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
  (1) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  (2) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง    จ านวน 1 คน 
  (3) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนครู     จ านวน 1 คน 
  (4) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน    จ านวน 1 คน 
  (5) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 1 คน 
  (6) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า     จ านวน 1 คน 
  (7) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กร ศาสนาอื่นในพื้นท่ี 
          จ านวน 2 รูป/ คน 
  (8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     จ านวน 7 คน 
  (9) ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
ข้อ 3 คุณสมบัติของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.1  คุณสมบัติท่ัวไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  (1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
  (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 



  (5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษานี้ในกรณีผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นประธาน
กรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (5) ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดง
หลักฐานให้เป็นที่เช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคย
ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
 3.2  คุณสมบัติเฉพาะ 
  (1)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผูป้กครอง 
        (1.1) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
                           (1.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
 (2)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
        ต้องเป็นครูซึ่งท าหน้าท่ีหลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีต่าง ๆในโรงเรียนนี้ 
 (3)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
        (3.1) เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชุน หรืองค์กรท่ีเรียกช่ือย่างอื่นท่ีมีสมาชิกรวมตัวกันไม่
น้อยกว่า 15 คน เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับรอง และมีท่ีต้ังแน่นอนอยู่ใน
ท้องท่ีต าบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้ หรือท้องท่ีต าบลหรือแขวงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังอยู่ 
                  (3.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของโรงเรียน หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญ            
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
  (4)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
        (4.1) เป็นผู้ท่ีเคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี ้
        (4.2)  ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
  (5)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 
    เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาท่ีทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ -  
ฮินดู และซิกข์) 
           (6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        (6.1) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
                  (6.2) เป็นกรรมการรสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่เกิน 3 แห่ง ในเวลาเดียวกัน 
ข้อ 4 การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.1 การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
   4.1.1 ผู้มี สิทธิสมัครและได้รับการเสนอช่ือต้องมี คุณสมบัติ ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ             
ตามประกาศ ข้อ 3 
  4.1.2 กรณีกรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้ด้วย  
ตนเองหรือเสนอช่ือบุคคลตามคุณสมบัติท่ีก าหนด โดยผู้เสนอช่ือต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวัน              
ท่ีเสนอช่ือ 
   4.1.3 กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือผู้น าของชุมชนหรือผู้น าองค์กรชุมชน     
เป็น ผู้เสนอช่ือ 



   4.1.4 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีโรงเรียนนี้ต้ังอยู่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น เสนอช่ือบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบของ
สภาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร และ  เมืองพัทยา       
ปรับข้อความให้เหมาะสม) 
  4.1.5 กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนนี้จะด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการท่ีเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นให้ 
ได้จ านวน 2 รูป/คน (หากสถานศึกษาก าหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้วให้ก าหนดในประกาศนี้) 
   4.1.6 ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครและเสนอช่ือบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชนหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตามข้อ 3 (2) -(7) ซึ่งประสงค์เสนอช่ือผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้ ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอช่ือ รวมท้ังสมัครและ
เสนอช่ือ ท่ีโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันท่ี 23 พฤษภาคม          
พ.ศ. 2560 ในวัน เวลาราชการ 
 4.2 การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนอง ค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นท่ี และผู้อ านวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการจ านวน 7 คน 
ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป 
 4.3 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคล ผู้แทนองค์กร กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 1 คน 
 4.4 เอกสารประกอบการเสนอช่ือตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือก
เป็นกรรมการตามแนวทางดังนี้ 
   4.4.1 เอกสารท่ัวไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือ
ส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
   4.4.2 เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 
    (1) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
   (2) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
    (3) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 
    - หลักฐานทางทะเบียนท่ีแสดงว่ามีสมาชิก ไม่ต่ ากว่า 15 คน 
    - หลักฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
    - หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
    (4) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 
    - ในกรณีท่ีเป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ 
    - ส าหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
หรือบุคคลอื่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้และหรือ    
บัตรประจ าตัวประชาชน 
 



ข้อ 5 ก าหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเปน็ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
 โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในวันท่ี 24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 
 
ข้อ 6 ก าหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคล  และองค์กร 
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 
 
ข้อ  7 ก าหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
 
            (  นายสมเกียรติ  รั้วมั่น  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


