
 

 

คํานํา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ให�ความสําคัญต�อการมี
ส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีผู�เก่ียวข�องท่ีสําคัญ
ประกอบด�วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีความสําคัญอย�างยิ่งในการส�งเสริมและสนับสนุนให�
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได�อย�างมีคุณภาพ โดยการกระจายอํานาจและการจัดการศึกษา           
ตามภารกิจงานหลัก ๔ ด�าน ได�แก� ด�านวิชาการด�านงบประมาณ ด�านการบริหารงานบุคคล และด�าน
การบริหารท่ัวไป 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ตระหนักถึงความสําคัญ บทบาทและหน�าท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป7นผู�มีส�วนร�วมเป7นเจ�าของสถานศึกษาและรับผิดชอบต�อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมท้ังมีหน�าท่ีสําคัญในการส�งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาให�มีการจัดการศึกษาได�อย�างมีคุณภาพ มีความคล�องตัวและเกิดประสิทธิภาพ จึงได�จัดทํา
คู�มือฉบับนี้ ข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค;เพ่ือเป7นแนวปฏิบัติเก่ียวกับการคณะกรรมการสถานศึกษา              
ข้ันพ้ืนฐานให�มีความชัดเจนและเป7นประโยชน; สามารถนําไปเป7นแนวทางในการบริหาร และการจัด
การศึกษาร�วมกันของทุกฝ>ายท่ีมีเป?าหมายสูงสุดอยู�ท่ีการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 
 
 
 

        กลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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บทสรุปผู�บริหาร 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก� ไขเ พ่ิมเ ติม มาตรา ๔๐                           
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๓๘ กําหนดให�มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือทําหน�าท่ีกํากับและส�งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให�มีประสิทธิภาพเป7นไปตามเจตนารมณ;ท่ีกฎหมายกําหนด              
โดยสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะต�องดําเนินการให�
มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให�การดําเนินกิจการของสถานศึกษาเป7นไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด โดยแบ�งสถานศึกษาออกเป7น ๒ ประเภท คือ 
 ๑)  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวไป ประกอบด�วย สถานศึกษาขนาดเล็ก มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน ๙ คน และสถานศึกษาขนาดใหญ� มีคณะกรรมการสถานศึกษา              
ข้ันพ้ืนฐาน จํานวน ๑๕ คน และ 
 ๒)  สถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร�วมพัฒนา มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน            
๑๕ คน 
 ท้ังนี้ ในส�วนของคุณสมบัติ วิธีการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�
ดําเนินการตามกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ; วิธีการสรรหา                 
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน�งและการพ�นจากตําแหน�งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบคณะกรรมการการศึกษา                 
ข้ันพ้ืนฐานว�าด�วยการกําหนดองค;ประกอบ หลักเกณฑ; วิธีการสรรหาและจํานวนกรรมการสถานศึกษา 
สําหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร�วมพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 สําหรับบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วย 
 ๑.  กํากับการดําเนินการของสถานศึกษาให�สอดคล�องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
คําสั่ง และนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และความต�องการของชุมชนและท�องถ่ิน 
 ๒.  ส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจการด�านต�าง ๆ ของสถานศึกษา 
 ๓.  มีบทบาทหน�าท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
 ๔.  ปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดให�เป7นบทบาทหน�าท่ี                
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๗ 

 

 โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีบทบาทหน�าท่ีตามภาระงาน ๔ ด�าน คือ                  
ด�านวิชาการ ด�านงบประมาณ ด�านการบริหารงานบุคคลและด�านการบริหารท่ัวไป ท่ีกําหนดไว�ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม และประกาศสํานักงาน
คณะรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ.๒๕๔๐ 
 การปฏิ บั ติ งานร� วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ัน พ้ืนฐานกับสถานศึกษา                     
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบด�วย ผู�แทนผู�ปกครอง ผู�แทนครู ผู�แทนองค;กร 
ชุมชน ผู�แทนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�แทนศิษย; เก�าของสถานศึกษา ผู�แทนพระภิกษุ                   
และหรือองค;กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี ผู�ทรงคุณวุฒิ  และผู� อํานวยการสถานศึกษา ทําหน�า ท่ี                       
เป7นกรรมการและเลขานุการ ท้ังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเป7นองค;คณะบุคคล              
ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส�วนร�วม จึงจําเป7นต�องอาศัยผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญในสาขา             
ท่ีหลากหลายและเข�าใจการศึกษา มีความมุ�งม่ัน มีเวลาท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของ
ชุมชนให�มีคุณภาพและได�มาตรฐานตามท่ีชุมชน สังคม และประเทศชาติต�องการ ซ่ึงจะส�งผลให�ชุมชน
สังคมเข�มแข็ง และประเทศชาติก�าวหน�า ในขณะเดียวกัน สถานศึกษาก็มีบทบาทหน�าท่ี ในการ
ส�งเสริมภารกิจโดยการสร�างความรู�ความเข�าใจเพ่ือให�คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนักใน
บทบาทอํานาจหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีรูปแบบวิธีการทํางานท่ีประสานสอดคล�องกัน โดย
มีจุดหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาให�บรรลุผลตามแผนท่ีกําหนดร�วมกัน 
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ตอนท่ี ๑ 
ท่ีมาและการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ท่ีมาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๐ และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
๓๘ กําหนดให�มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือทําหน�าท่ีกํากับและส�งเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษาให�มีประสิทธิภาพเป7นไปตามเจตนารมณ;ท่ีกฎหมายกําหนด 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔             
ให�ความหมายของคําว�า  
 “การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” หมายความว�า การศึกษาก�อนระดับอุดมศึกษา 
 “สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” หมายความว�า สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 โดย มาตรา ๑๖ กําหนดให�การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษา                         
ข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบด�วย การศึกษา                   
ซ่ึงจัดไม�น�อยกว�าสิบสองปRก�อนระดับอุดมศึกษา การแบ�งระดับและประเภทของการศึกษา                   
ข้ัน พ้ืนฐานให� เป7 น ไปตาม ท่ี กํ าหนดในกฎกระทรวงว� าด� วยการแบ� ง ระ ดับและประ เภท                           
ของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 
จึ งต�อง ดํา เนินการให� มีคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน เ พ่ือให�การ ดํา เนิน กิจการ                        
ของสถานศึกษาเป7นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ; วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน�งและการ
พ�นจากตําแหน�งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ได�กําหนดองค;ประกอบ 
จํานวน คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได� ดังนี้ 
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 ๙ 

 

องค1ประกอบและจํานวนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 กฎกระทรวงฯ แบ�งสถานศึกษาออกเป7น ๒ ประเภท 
 ๑.  กรณีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวไป แบ�งเป7น 
   ๑.๑  สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวนนักเรียนไม�เกิน ๓๐๐ คน ให�มี
คณะกรรมการ จํานวน ๙ คน (ดังแผนภูมิ ๑) ประกอบด�วย 
    ๑.๑.๑  ประธานกรรมการ จํานวน ๑ คน 
    ๑.๑.๒  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนผู�ปกครอง จํานวน ๑ คน 
    ๑.๑.๓  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนครู จํานวน ๑ คน 
    ๑.๑.๔  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนองค;กรชุมชน จํานวน ๑ คน 
    ๑.๑.๕  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน                  
จํานวน ๑ คน 
    ๑.๑.๖  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนศิษย;เก�า จํานวน ๑ คน 
    ๑.๑.๗  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนพระภิกษุสงฆ;และหรือผู�แทนองค;กร
ศาสนาในพ้ืนท่ี จํานวน ๑ รูป หรือ ๑ คน 
    ๑.๑.๘  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน 
    ๑.๑.๙  ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป7นกรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๒  สถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวนนักเรียนเกินกว�า ๓๐๐ คนข้ึนไปให�มี
คณะกรรมการ จํานวน ๑๕ คน (ดังแผนภูมิ ๒) ประกอบด�วย 
    ๑.๒.๑  ประธานกรรมการ จํานวน ๑ คน 
    ๑.๒.๒  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนผู�ปกครอง จํานวน ๑ คน 
    ๑.๒.๓  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนครู จํานวน ๑ คน 
    ๑.๒.๔  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนองค;กรชุมชน จํานวน ๑ คน 
    ๑.๒.๕  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน                 
จํานวน ๑ คน 
    ๑.๒.๖  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนศิษย;เก�า จํานวน ๑ คน 
    ๑.๒.๗  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนพระภิกษุสงฆ;และหรือผู�แทนองค;กร
ศาสนาในพ้ืนท่ี กรณีท่ีเป7นพระภิกษุสงฆ; จํานวน ๒ รูป หรือ กรณีท่ีเป7นผู�แทนองค;กรศาสนา จํานวน 
๒ คน หรือ กรณีท่ีเป7นพระภิกษุสงฆ;กับผู�แทนองค;กรศาสนา จํานวน ๑ รูป กับ ๑ คน 
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    ๑.๒.๘  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๖ คน 
    ๑.๒.๙  ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป7นกรรมการและเลขานุการ 
 
  ๒.  กรณีสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร วมพัฒนา 
   “ โครงการโรงเรียนร�วมพัฒนา” เป7นแนวคิดการสร�างนวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาภายใต�บทบาทความร�วมมือระหว�างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัท มูลนิธิ องค;กร 
หรือสถาบันท่ีสนับสนุนทรัพยากรและมีส�วนร�วมในการบริหารให�กับสถานศึกษา ซ่ึงเป7นส�วนขยายของ
โรงเรียนประชารัฐ โดยทุกฝ>ายได�เข�าใจตรงกันและมีบันทึกความเข�าใจว�าด�วยความร�วมมือโครงการ
โรงเรียนร�วมพัฒนา (http://plan.bopp-obec.info/download/prdufile๐๐๐๑/) 
   ให� มีคณะกรรมการสถานศึกษา จํ านวน ๑๕ คน ( ดังแผนภู มิ  ๓ ) 
ประกอบด�วย 
   ๒.๑  ประธานกรรมการ จํานวน ๑ คน 
   ๒.๒  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนผู�ปกครอง จํานวน ๑ คน 
   ๒.๓  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนครู จํานวน ๑ คน 
   ๒.๔  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนองค;กรชุมชน จํานวน ๑ คน 
   ๒.๕  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จํานวน ๑ คน 
   ๒.๖  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนศิษย;เก�า จํานวน ๑ คน 
   ๒.๗  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนพระภิกษุสงฆ;และหรือผู�แทนองค;กรศาสนาใน
พ้ืนท่ีซ่ึงสถานศึกษาต้ังอยู� จํานวน ๑ รูป หรือ ๑ คน 
   ๒.๘  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๗ คน 
   ๒.๙  ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป7นกรรมการและเลขานุการ 
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คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๑๔  

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 คณะกรรมการสถาน ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐ านของสถาน ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐ าน ท่ั ว ไป                       
และสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร�วมพัฒนา ต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม ดังนี้ 
 ๑.  คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑.๑  มีอายุไม�ต่ํากว�า ๒๐ ปRบริบูรณ; 
   ๑.๒  ไม�เป7นบุคคลล�มละลาย 
   ๑.๓  ไม�เป7นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
   ๑.๔  ไม�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�เป7นโทษ
สําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๑.๕  ไม�เป7นคู�สัญญากับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาใน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้น 
  หากผู�ได�รับแต�งต้ังเป7นประธานกรรมการหรือกรรมการผู�ใดมีลักษณะต�องห�าม             
ตามข�อ ๑.๕ ต�องออกจากการเป7นบุคคลซ่ึงมีลักษณะต�องห�ามหรือแสดงหลักฐานให�เป7นท่ีเชื่อได�ว�าตน
ได�เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะต�องห�ามดังกล�าวแล�วต�อผู�อํานวยการสถานศึกษา 
แต�ละแห�ง ภายในสิบห�าวันนับแต�วันได�รับแต�งต้ัง หากมิได�ดําเนินการดังกล�าวให�ถือว�าผู�นั้นไม�เคยได�รับ
แต�งต้ังเป7นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
 ๒.  คุณสมบัติเฉพาะ 
   ประธานกรรมการและกรรมการ นอกจากคุณสมบัติท่ัวไปตามข�อ ๑ แล�ว 
กฎหมายกําหนดให�ประธานกรรมการและกรรมการบางประเภทจะต�องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต�อไปนี้ 
   ๒.๑  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนผู�ปกครอง 
    ๒.๑.๑  ต�องเป7นผู�ปกครองตามทะเบียนนักเรียนท่ีกําลังศึกษา            
อยู�ในสถานศึกษานั้น 
    ๒.๑.๒  ไม�เป7นครู เจ�าหน�าท่ี หรือลูกจ�างของสถานศึกษา                     
หรือท่ีปรึกษาหรือผู�เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ�างกับสถานศึกษานั้น 
   ๒.๒  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนครู 
    ต�องเป7นครูท่ีเป7นบุคลากรวิชาชีพ ซ่ึงทําหน�าท่ีหลักด�านการเรียน
การสอนและการส�งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียนด�วยวิธีต�าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๑๕ 

 

   ๒.๓  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนองค;กรชุมชน 
    ไม�เป7นครู เจ�าหน�าท่ี หรือลูกจ�างของสถานศึกษา หรือท่ีปรึกษา 
หรือผู�เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ�างกับสถานศึกษานั้น 
   ๒.๔  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนศิษย;เก�า 
    ๒.๔.๑  ต�องเป7นผู�ท่ีเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา                                 
จากสถานศึกษานั้น 
    ๒.๔.๒  ไม�เป7นครู เจ�าหน�าท่ี หรือลูกจ�างของสถานศึกษา                   
หรือท่ีปรึกษาหรือผู�เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญากับสถานศึกษานั้น 
   ๒.๕  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
    ๒.๕.๑  ไม�เป7นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                 
เกินกว�า ๓ แห�งข้ึนไปในเวลาเดียวกัน 
    ๒.๕.๒  ไม�เป7นครู เจ�าหน�าท่ี หรือลูกจ�างของสถานศึกษา                   
หรือท่ีปรึกษาหรือผู�เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ�างกับสถานศึกษานั้น 
 
วิธีการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 เม่ือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ�นจากตําแหน�งตามวาระ พ�นจากตําแหน�ง
เพราะเหตุอ่ืน หรือสถานศึกษาท่ีจัดต้ังใหม�และยังไม�มีคณะกรรมการสถานศึกษาให�ดําเนินการสรรหา
ตามระยะเวลา ดังนี้ 
 ๑.  ในกรณีสถานศึกษาท่ีจัดต้ังใหม�ให�ดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ ให�แล�วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต�วันท่ีมีประกาศจัดต้ังสถานศึกษา 
 ๒.  ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการพ�นจากตําแหน�งก�อนครบวาระ                    
ให�ดําเนินการสรรหา เลือก และแต�งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายใน ๙๐ วัน                 
เว�นแต�วาระของกรรมการเหลืออยู� ไม� ถึง ๑๘๐ วัน จะไม� ดําเนินการก็ได�  และให�ผู� ซ่ึ งได�รับ                      
การแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งแทนอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของผู�ซ่ึงตนแทน 
 ๓.   ในกรณี ท่ีประธานกรรมการและกรรมการพ�นจากตําแหน� งตามวาระ                         
ให�ดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหม�ภายใน ๙๐ วันก�อนวันครบวาระ และให�ผู� ซ่ึง              
พ�นจากตําแหน�งตามวาระปฏิบัติหน�าท่ีต�อไปจนกว�าประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงแต�งต้ังใหม�เข�า
มารับหน�าท่ี 
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๑๖  

 

 ๑.  กรณีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวไป 
 ผู� อํ านวยการสถานศึกษา ดํา เนินการสรรหาคณะกรรมการแต�ละประเภท                      
ตามแนวทางดังนี้ 
 ๑.๑  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนผู�ปกครอง 
   ๑.๑.๑  ผู�อํานวยการสถานศึกษาดําเนินการให�ผู�ปกครองเสนอชื่อผู�ปกครอง
นักเรียนท่ีเห็นสมควรเป7นกรรมการ ซ่ึงเป7นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ�วน 
   ๑.๑.๒  กรณีมีการเสนอชื่อมากกว�า ๑ คน ให�ผู�อํานวยการสถานศึกษา           
จัดให�ผู�ได�รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให�เหลือ ๑ คน 
  ๑.๒  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนครู 
   ๑.๒.๑  ผู�อํานวยการสถานศึกษาดําเนินการให�ครูในสถานศึกษาเสนอชื่อครู             
ท่ีเห็นสมควรเป7นกรรมการ ซ่ึงเป7นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ�วน 
   ๑.๒.๒  กรณีมีผู� ท่ีได�รับการเสนอชื่อมากกว�า ๑ คน ให�ผู� อํานวยการ
สถานศึกษาจัดให�ผู�ได�รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให�เหลือ ๑ คน 
  ๑.๓  กรรมการท่ีเป7นศิษย;เก�า 
   ๑.๓.๑  ผู�อํานวยการสถานศึกษาดําเนินการให�ศิษย;เก�าเสนอชื่อศิษย;เก�า           
ท่ีเห็นสมควรเป7นกรรมการ ซ่ึงเป7นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ�วน 
   ๑.๓.๒  กรณีมีผู� ท่ีได�รับการเสนอชื่อมากกว�า ๑ คน ให�ผู� อํานวยการ
สถานศึกษาจัดให�ผู�ได�รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให�เหลือ ๑ คน 
  ๑.๔  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนองค;กรชุมชน 
   ๑.๔.๑  ผู� อํานวยการสถานศึกษาดําเนินการให�ชุมชนหรือองค;กร                  
ท่ีมีประชาชนรวมตัวกัน ไม�น�อยกว�า ๑๕ คน เ พ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเป7นประโยชน;ต�อสังคม                   
และชุมชนโดยส�วนรวมอย�างต�อเนื่องเป7นระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๑ ปR  มีผลงานท่ีหน�วยงาน                       
ท่ี เ ก่ียวข�องหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับรอง และมีท่ี ต้ังแน�นอนอยู� ในท�องท่ี ตําบล                   
หรือแขวงท่ีเป7นภูมิลําเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือท�องท่ีตําบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาต้ังอยู�
เสนอชื่อผู�ท่ีเห็นสมควรเป7นกรรมการ ซ่ึงเป7นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ�วน 
   ในกร ณีไม� มี องค; ชุ มชนในท�อง ท่ี ตํ าบลหรื อแขวง ท่ี เป7 นภู มิลํ า เนา                    
ของนักเรียนในสถานศึกษาหรือตําบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาต้ังอยู� หรือมีแต�ไม�เสนอชื่อผู�แทน            
เข�ารับเลือกเป7นกรรมการให�ผู�อํานวยการสถานศึกษาสรรหาผู�แทนองค;กรชุมชนในท�องท่ีตําบล หรือ
แขวงใกล�เคียง หรือในท�องท่ีตําบล หรือแขวงของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใกล�เคียงเป7นกรรมการผู�แทน
องค;กรชุมชนในสถานศึกษานั้น 
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๑๗ 

 

   ๑.๔.๒  กรณีมีผู� ท่ีได�รับการเสนอชื่อมากกว�า ๑ คน ให�ผู� อํานวยการ
สถานศึกษาจัดให�ผู�ได�รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให�เหลือ ๑ คน 
 ๑.๕  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
   ผู� อํ านวยการสถานศึกษา ดํา เนินการให�สภาขององค;กรปกครอง                     
ส�วนท�องถ่ิน ได�แก� องค;การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล องค;การบริหารส�วนตําบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีได�รับการจัดต้ังตามกฎหมายเสนอชื่อผู�ท่ีเห็นสมควร
เป7นกรรมการซ่ึงเป7นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปครบถ�วน จํานวน ๑ คน 
  ๑.๖  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนพระภิกษุสงฆ;และหรือผู�แทนองค;กรศาสนาในพ้ืนท่ี 
   ให�ผู� อํานวยการสถานศึกษาดําเนินการสรรหาผู�แทนพระภิกษุสงฆ;                 
และหรือผู�แทนองค;กรศาสนาในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
   ๑.๖.๑  สถานศึกษาขนาดเล็ก พระภิกษุสงฆ; จํานวน ๑ รูป หรือ ผู�แทน
องค;กรศาสนา จํานวน ๑ คน 
   ๑.๖.๒  สถานศึกษาขนาดใหญ� กรณีท่ีเป7นพระภิกษุสงฆ; จํานวน ๒ รูป หรือ
กรณีท่ีเป7นผู�แทนองค;กรศาสนา จํานวน ๒ คน หรือ กรณีท่ีเป7นพระภิกษุสงฆ; จํานวน ๑ รูป กับผู�แทน
องค;กรศาสนา จํานวน ๑ คน 
   ท้ังนี้ให�เป7นไปตามประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการการศึกษา              
ข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๑.๗  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
   ผู�อํานวยการสถานศึกษาดําเนินการให�ผู�ได�รับการสรรหา                                   
ซ่ึงประกอบด�วยผู�แทนผู�ปกครอง ผู�แทนครู ผู�แทนศิษย;เก�า ผู�แทนองค;กรชุมชน ผู�แทนองค;กรปกครอง 
ส�วนท�องถ่ิน ผู�แทนพระภิกษุสงฆ;และหรือผู�แทนองค;กรศาสนาในพ้ืนท่ี และผู�อํานวยการสถานศึกษา 
ดําเนินการโดยพิจารณาร�วมกันสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน สําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก และจํานวน ๗ คน สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ� 
 ๑.๘  ประธานกรรมการ 
   ผู� อํ า น ว ย ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห� ผู� ไ ด� รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก                             
เป7นกรรมการ ประกอบด�วยผู�แทนผู�ปกครอง ผู�แทนครู ผู�แทนศิษย;เก�า ผู�แทนองค;กรชุมชน ผู�แทน
องค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�แทนพระภิกษุสงฆ;และหรือผู�แทนองค;กรศาสนาในพ้ืนท่ี ผู�ทรงคุณวุฒิ                
และผู�อํานวยการสถานศึกษาร�วมกันคัดเลือกประธานกรรมการจากผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป7นกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิ 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๑๘  

 

 เ ม่ือดําเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการแต�ละประเภทเสร็จสิ้นแล�ว                      
ให�ผู�อํานวยการสถานศึกษาตรวจสบอคุณสมบัติผู�ได�รับเลือก โดยพิจารณาจากเอกสาร ดังนี้ 
 ๑.   เอกสารท่ีแสดงคุณสมบัติ ท่ัวไป ได�แก�  สํา เนาบัตรประจํา ตัวประชาชน                    
หรือสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกให�ของผู�ได�รับเลือก 
หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
 ๒.  เอกสารท่ีแสดงคุณสมบัติเฉพาะ ได�แก มติการประชุม หรือคําสั่ง หรือหลักฐาน                
ท่ีแสดงคุณสมบัติเฉพาะของผู�ท่ีได�รับการรับเลือกเป7นกรรมการในแต�ละประเภท เป7นต�น 
 ๓.  ผู� อํานวยการสถานศึกษาเสนอรายชื่อผู� ได�รับการสรรหาและได�รับเลือก                 
เป7นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต�อผู� อํ านวยการสํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                    
เพ่ือพิจารณาแต�งต้ังเป7นประธานกรรมการและกรรมการ 
 ๒.  กรณีสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร วมพัฒนา 
 ผู� อํ านวยการสถานศึกษา ดํา เนินการสรรหาคณะกรรมการแต�ละประเภท                       
ตามแนวทางดังนี้ 
 ๒.๑  กรรรมการท่ีเป7นผู�แทนผู�ปกครอง 
   ๒ .๑ .๑   ให� ผู� ปกครองนั ก เรี ยน เสนอชื่ อผู� ปกครอง ท่ี เห็ นสมควร                         
เป7นกรรมการ ซ่ึงเป7นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ�วน 
   ๒.๑.๒  กรณีผู� ท่ี ได�รับการเสนอชื่อมากกว�า ๑ คน ให�ผู� อํานวยการ
สถานศึกษาจัดให�ผู�ได�รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให�เหลือ ๑ คน 
  ๒.๒  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนครู 
   ๒.๒.๑  ให�ครูในสถานศึกษาเสนอชื่อครูในสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะครบถ�วน 
   ๒.๒.๒  กรณีมีผู� ท่ีได�รับการเสนอชื่อมากกว�า ๑ คน ให�ผู� อํานวยการ
สถานศึกษาจัดให�ผู�ได�รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให�เหลือ ๑ คน 
 ๒.๓  กรรมการท่ีเป7นศิษย;เก�า 
   ๒.๓.๑  ให�ศิษย;เก�าเสนอชื่อศิษย;เก�าท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป                                        
และคุณสมบัติเฉพาะครบถ�วน 
   ๒.๓.๒  กรณีมีผู� ท่ีได�รับการเสนอชื่อมากกว�า ๑ คน ให�ผู� อํานวยการ
สถานศึกษาจัดให�ผู�ได�รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให�เหลือ ๑ คน 
 ๒.๔  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนองค;กรชุมชน 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๑๙ 

 

   ๒.๔.๑  ให�ชุมชนหรือองค;กรท่ีมีประชาชนรวมตัวกันไม�น�อยกว�า ๑๕ คน             
เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเป7นประโยชน;ต�อสังคมและชุมชนโดยส�วนรวมอย�างต�อเนื่องเป7นระยะเวลา           
ไม�น�อยกว�า ๑ ปR มีผลงานท่ีหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับรองและ              
มีท่ีต้ังแน�นอนอยู�ในท�องท่ีตําบลหรือแขวงท่ีเป7นภูมิลําเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือท�องท่ีตําบล
หรือแขวงท่ีสถานศึกษาต้ังอยู�เสนอชื่อผู�ท่ีเห็นสมควรเป7นกรรมการซ่ึงเป7นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะครบถ�วน 
   ในกรณีไม� มีองค;กรชุมชนในท�อง ท่ี ตําบลหรือแขวงท่ี เป7นภู มิลําเนา                
ของนักเรียนในสถานศึกษาหรือตําบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาต้ังอยู� หรือมีแต�ไม�เสนอชื่อผู�แทน            
เข�ารับเลือกเป7นกรรมการ ให�ผู�อํานวยการสถานศึกษาสรรหาผู�แทนองค;กรชุมชนในท�องท่ีตําบลหรือ
แขวงใกล�เคียงหรือในท�องท่ีตําบลหรือแขวงของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใกล�เคียงเป7นกรรมการผู�แทน
องค;กรชุชมชนในสถานศึกษานั้น 
   ๒ .๔ .๒  กรณีมีผู� ส มัครหรือผู� ท่ี ได� รับการเสนอชื่ อมากกว� า  ๑ คน                          
ให�ผู�อํานวยการสถานศึกษาจัดให�ผู�สมัครหรือผู�ได�รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให�เหลือ ๑ คน 
 ๒.๕  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
   ให� สภาขององค;กรปกครองส� วนท� อง ถ่ิน  ได� แก�  องค; การบริหาร                        
ส�วนจังหวัด เทศบาล องค;การบริหารส�วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค;กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีได�รับการจัดต้ังตามกฎหมายเสนอชื่อผู�ท่ีเห็นสมควรเป7นกรรมการซ่ึงเป7นบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติท่ัวไปครบถ�วน จํานวน ๑ คน 
 ๒.๖  กรรมการท่ีเป7นผู�แทนพระภิกษุสงฆ;และหรือผู�แทนองค;การศาสนาในพ้ืนท่ี 
   ให�ผู� อํานวยการสถานศึกษาดําเนินการให�มีการสรรหา เพ่ือให�ได�มา                
ซ่ึงผู�แทนพระภิกษุสงฆ;และหรือผู�แทนองค;กรศาสนาในพ้ืนท่ี ๑ รูป หรือ ๑ คน 
 ๒.๗  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
   ให�ผู�สนับสนุนร�วมกันคัดเลือกกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๘ คน                 
จากบุคคลผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ 
 ๒.๘  ประธานกรรมการ 
   ให�ผู�ได�รับการคัดเลือกเป7นกรรมการ ประกอบด�วย ผู�แทนผู�ปกครอง ผู�แทน
ครู ผู�แทนศิษย;เก�า ผู�แทนองค;กรชุมชน ผู�แทนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�แทนพระภิกษุสงฆ;และ
หรือผู�แทนองค;กรศาสนาในพ้ืนท่ี ผู�ทรงคุณวุฒิ และผู�อํานวยการสถานศึกษา ร�วมกันคัดเลือกประธาน
กรรมการจากผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป7นกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๒๐  

 

 เม่ือดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการแต�ละประเภทเสร็จ
สิ้นแล�ว ให�ผู�อํานวยการสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติผู�ได�รับการรับเลือก โดยพิจารณาจากเอกสาร 
ดังนี้ 
 ๑.   เอกสารท่ีแสดงคุณสมบัติ ท่ัวไป ได�แก�  สํา เนาบัตรประจํา ตัวประชาชน                   
หรือสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกให�ของผู�สมัครหรือ                
ผู�ได�รับการเสนอชื่อ 
 ๒.  เอกสารท่ีแสดงคุณสมบัติเฉพาะ ได�แก� มติการประชุม หรือคําสั่งหรือหลักฐาน           
ท่ีแสดงคุณสมบัติเฉพาะของผู�ท่ีได�รับการรับเลือกเป7นกรรมการในแต�ละประเภท เป7นต�น 
 เสนอรายชื่อให�ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณาแต�งต้ังเป7น
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
วาระการดํารงตําแหน งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 วาระการดํารงตําแหน�งของประธานกรรมการและกรรมการของสถานศึกษา                    
ข้ันพ้ืนฐานท่ัวไปและสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรูปแบบโรงเรียนร�วมพัฒนามีวาระการดํารงตําแหน�งคราว
ละ ๔ ปR และอาจได�รับการแต�งต้ังใหม�อีกได� แต�จะดํารงตําแหน�งเกิน ๒ วาระติดต�อกันไม�ได� 
 
การพ�นจากตําแหน งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 การพ�นจากตําแหน�งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา                    
ข้ันพ้ืนฐานท่ัวไปและสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรูปแบบโรงเรียนร�วมพัฒนามี ๒ กรณี คือ 
 ๑.  การพ�นจากตําแหน�งตามวาระ (๔ ปR) 
 ๒.  การพ�นจากตําแหน�งเม่ือ 
   ๒.๑  ตาย 
   ๒.๒  ลาออก 
   ๒.๓  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให�ออกเพราะบกพร�องต�อหน�าท่ี      
ทําให�เสื่อมเสียต�อสถานศึกษาหรือหย�อนความสามารถ 
   ๒.๔  ขาดคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ หรือมีลักษณะต�องห�าม
อย�างใดอย�างหนึ่งสําหรับกรรมการประเภทนั้น 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๒๑ 

 

   ๒.๕  พ�นจากการเป7นพระภิกษุสงฆ; เฉพาะกรรมการซ่ึงเป7นผู�แทนพระภิกษุ
สงฆ; 
 
อํานาจการตีความและวินิจฉัยป=ญหา 
 
 กรณีสถานศึกษามีปEญหาอันเ ก่ียวกับการปฏิ บั ติหรือการดําเนินการสรรหา                  
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในส�วนของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวไปและสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร�วมพัฒนา ให� เลขาธิการ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปEญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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๒๒  

 

แผนภูมิที่ ๔  แสดงข้ันตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อาํนวยการสถานศึกษา 

หมาย เหตุ  : ก า ร ส ร รหาค ณะกร รมกา ร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต�องดําเนินการให�แล�ว
เสร็จภายใน ๙๐ วัน 

ผู�อํานวยการสถานศึกษา 

๑. ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒.  รับการเสนอชื่อผู�แทนกลุ มบุคคล/  
     องค1กร 

๓.  ตรวจสอบคุณสมบัติ 

๔.  ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับเลือก 

๕.  จัดให�ผู�มีสิทธ์ิได�รับเลือกแต ละประเภท 
    เลือกกันเอง 

๖.  ผู�ได�รับเลือกเปCนผู�แทนกลุ มบุคคล/
องค1กรและผู�อํานวยการสถานศึกษา
ร วมกันสรรหาและเลือกกรรมการ

๗.  จัดให�ผู�ได�รับการสรรหาเปCน 
    คณะกรรมการ เลือกประธานกรรมการ               
    จากกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

๘.  เสนอรายชื่อผู�ได�รับการสรรหาเปCน
ประธานและกรรมการให�ผู�อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา
แต งต้ัง 

ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

ประกาศให�สถานศึกษาใดเปCนสถานศึกษาท่ีมี
สภาพและลักษณะแตกต างจากสถานศึกษา
ท่ัวไป 

ประกาศแต่งตั�งคณะกรรมการสถานศึกษา               
ขั�นพื�นฐาน 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๒๓ 

 

 

ตอนท่ี ๒ 
 

บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๐ 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๓๘ กําหนดให�คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําหน�าท่ีกํากับและส�งเสริม สนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑.  กํากับการดําเนินการของสถานศึกษาให�สอดคล�องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และความต�องการของชุมชนและท�องถ่ิน 
 ๒.  ส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการกิจการด�านต�าง ๆ ของสถานศึกษา 
 ๓ .   มีบทบาทหน� า ท่ี เ ก่ียว กับการบริหารงานบุคคลสํ าหรับข� าราชการครู                       
และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครู                     
และบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
 ๔.  ปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดให�เป7นบทบาทหน�าท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีบทบาทหน�าท่ีตามภาระงาน ๔ ด�าน                  
ท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม               
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 
 ด�านวิชาการ 
 ๑.  ให�ข�อมูลเพ่ือส�งเสริม สนับสนุนการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการรับประเมินจากภายนอก 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๒๔  

 

 ๒.  ให�ความเห็นชอบเรื่องการวางแผนงานด�านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร                
ของสถานศึกษาและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 ๓.  ให�ความเห็นชอบกรณีท่ีสถานศึกษานําเอารายวิชาพิเศษเพ่ิมหรือปรับใช�                  
ในหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคล�องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ด�านงบประมาณ 
 ๑.  ให�ความเห็นชอบการจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพ่ือเสนอต�อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒.  ให�ความเห็นชอบการจัดทําแผนปฏิบัติการใช�จ�ายเงิน ตามท่ีได�รับจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
 ๓.  ให�ความเห็นชอบการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ๔.  ให�ความเห็นชอบการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 ๕.  ให�ความเห็นชอบการจัดหาผลประโยชน;จากทรัพย;สิน 
 ด�านการบริหารงานบุคคล 
 ๑.  กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให�สอดคล�องกับนโยบาย              
กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ หลักเกณฑ;และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกําหนด 
 ๒ .   เ สนอคว ามต� อ งกา รและ ให� ค วาม เห็ นชอบการวา งแผน อัตร า กํ าลั ง                             
ของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณา 
 ๓.  ให�ข�อคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ต�อผู�บริหารสถานศึกษา 
 ๔.  ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มอบหมาย 
 ด�านการบริหารท่ัวไป 
 ๑.  ให�ความเห็นชอบการวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
 ๒.  ให�ความเห็นชอบการรับนักเรียน 
 ๓.  ให�ความเห็นชอบเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
 ๔.  ให�ความเห็นชอบการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๒๕ 

 

 บทบาทหน�าที่ของหน วยงานที่เกี่ยวข�องกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 ๑.  บทบาทหน�าท่ีของสถานศึกษาต�อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ๑.๑  ดํา เนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา                       
ข้ันพ้ืนฐาน 
   ๑.๒  เสนอรายชื่อผู� ท่ีได�รับเลือกต�อผู� อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต�งต้ัง 
   ๑.๓  จัดให�มีการประชุมเพ่ือพิจารณาการดําเนินกิจการของสถานศึกษา 
   ๑ .๔   รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน                       
ต�อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   ๑.๕  ให�ข�อเสนอแนะและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจการ                  
ของสถานศึกษาตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ๑.๖  ประชาสัมพันธ;ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา                 
ข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒.  บทบาทหน�าท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต�อคณะกรรมการสถานศึกษา                     
ข้ันพ้ืนฐาน 
   ๒.๑  พิจารณาแต�งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการเสนอ
รายชื่อผู�ได�รับเลือกจากผู�อํานวยการสถานศึกษา 
   ๒.๒  จัดให�มีการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับ
บทบาทหน�าท่ีและการทํางานร�วมกับสถานศึกษาได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต�อคณะกรรมการสถานศึกษา             
ข้ันพ้ืนฐาน ให�คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ�นจากตําแหน�งเพราะบกพร�องต�อหน�าท่ีทําให�
เสื่อมเสียต�อสถานศึกษาหรือหย�อนความสามารถ 
 ๔.  บทบาทหน�าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต�อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตีความและวินิจฉัยปEญหา อันเก่ียวกับการปฏิบัติหรือการดําเนินการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในส�วนของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวไปและสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร�วมพัฒนา 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๒๖  

 

 ตอนท่ี ๓ 
 

การปฏิบัติงานร วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับสถานศึกษา 
 
ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖               
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ; วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการ
ดํารงตําแหน�งและการพ�นจากตําแหน�งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ 
กําหนดให�คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วย ผู�แทนผู�ปกครอง ผู�แทนครู ผู�แทน
องค;กรชุมชน ผู�แทนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�แทนศิษย;เก�าของสถานศึกษา ผู�แทนพระภิกษุ และ
หรือองค;กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี ผู�ทรงคุณวุฒิ และผู�อํานวยการสถานศึกษา ทําหน�าท่ีเป7นกรรมการและ
เลขานุการ 
 จากความหลากหลายของบุคคล ท่ีเข� าร�วมเป7นคณะกรรมการสถานศึกษา                       
ข้ัน พ้ืนฐาน เ พ่ือให� เ อ้ือต�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต�องอาศัยความรู� ความสามารถ                      
และประสบการณ;ในด�านต�าง ๆ บุคคลท่ีได�รับการคัดเลือกเข�าร�วมเป7นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มีความสําคัญต�อการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 ผู� แทน ผู� ปกครอง   เป7 นผู� ส ะท� อนปEญหาและความต� องการด� าน คุณภาพ                           
ทางการศึกษาและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค;ของนักเรียน ท้ังในส�วนท่ีคาดหวังและสภาพ                          
ความเป7นจริงท่ีเกิดข้ึนและร�วมมือกับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู�ปกครองและชุมชนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู� 
 ผู�แทนครู  เป7นผู�ท่ีมีความชํานาญในสายวิชาชีพครูมีความสําคัญต�อการนําเสนอข�อมูล
ด�านกระบวนการเรียนรู� ปEญหา และความต�องการการสนับสนุนช�วยเหลือของชุมชนและหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง รวมท้ังรายงานผลการจัดการศึกษา 
 ผู�แทนองค1กรชุมชน  เป7นผู�สะท�อนสภาพปEญหาและความต�องการในการพัฒนา
ผู�เรียน ซ่ึงเป7นสมาชิกส�วนหนึ่งของชุมชน และให�ความร�วมมือกับสถานศึกษาท้ังในด�านภูมิปEญญา
ท�องถ่ิน แหล�งเรียนรู� 
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 ๒๗ 

 

 ผู�แทนองค1กรปกครองส วนท�องถ่ิน  เป7นผู�สะท�อนสภาพปEญหาและความต�องการ               
ท่ีครอบคลุมท้ังเขตพ้ืนท่ีบริการของสถานศึกษา และมีความสําคัญต�อสถานศึกษาอย�างยิ่งในเรื่องการ
สนับสนุนด�านงบประมาณ ทรัพยากรทางการจัดการศึกษา และเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษากับ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 ผู�แทนศิษย1เก าของสถานศึกษา  เป7นผู� ท่ีสะท�อนภาพของความรัก ความศรัทธา 
ความภาคภูมิใจต�อสถาบันการศึกษาท่ีตนได�รับการศึกษา ช�วยจรรโลงคุณค�าของสถาบันไปสู�ศิษย;              
รุ�นหลังให�ประสบความสําเร็จในการศึกษาเช�นกัน 
 ผู�แทนพระภิกษุสงฆ1และหรือผู�แทนองค1กรศาสนาในพ้ืนท่ี  เป7นผู�นําเสนอ                    
และเติมเต็มข�อมูลด�านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซ่ึงเป7นส�วนสําคัญในการจัดการ
เรียนรู�เพ�อให�นักเรียนเป7นคนดีของสังคม 
 ผู�ทรงคุณวุฒิ  เป7นผู� ท่ีมีความรู�ความสามารถ และประสบการณ;ในด�านต�าง ๆ                
ท่ีจะช� วย เสริม ให� สถานศึกษาจัดการ ศึกษา ได� ครอบคลุม ใน ทุก ๆ ด� านอย� า ง มี คุณภาพ                             
และประสิทธิภาพ ทําให�สถานศึกษามีความเข�มแข็งและมีการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ผู�บริหารสถานศึกษา  ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ซ่ึง เป7นสัญลักษณ;                        
ของสถานศึกษาเป7นบุคคลสําคัญท่ีจะสะท�อนภาพของการบริหารจัดการ ผู�ช�วยเหลือให�คําปรึกษา 
สร�างแรงจูงใจ กระตุ�นการทํางาน ทบทวนรายงาน สะท�อนความคิด เปgดโอกาสให�ผู�แทน                        
แต�ละกลุ�มได�แสดงบทบาทอย�างเต็มท่ี จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม รายงานผล                  
การประชุม และสนับสนุนด�านอุปกรณ; ห�องประชุม วัสดุใช�สอย ฯลฯ รวมท้ังการพิจารณานํามติ 
ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะจากท่ีประชุมไปสู�การปฏิบัติ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเป7นองค;คณะบุคคลในการบริหารสถานศึกษา
แบบมีส�วนร�วม จึงต�องอาศัยผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาและเข�าใจการศึกษา              
มีความมุ�งม่ัน มีเวลาท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนให�มีคุณภาพและได�
มาตรฐานตามท่ีชุมชน สังคม และประเทศชาติต�องการ ซ่ึงจะส�งผลให�ชุมชน สังคมเข�มแข็ง และ
ประเทศชาติก�าวหน�า 
 
การส งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 สถานศึกษาเป7นหน�วยงานหลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เ พ่ือให�บรรลุ               
ตามความมุ�งหมายของการจัดการศึกษาตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว�าด�วยการศึกษาแห�งชาติ            
และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง จึงกําหนดให�มีคณะกรรมการซ่ึงเป7นองค;คณะบุคคลทําหน�าท่ีกํากับ             
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๒๘  

 

และส�งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให�เป7นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการ
ทางการศึกษา ท้ังนี้ การดําเนินงานให�ประสบความสําเร็จนั้น สถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรมีรูปแบบวิธีการทํางานท่ีประสานสอดคล�องกันโดยมีจุดหมาย             
เพ่ือการพัฒนาการศึกษาให�บรรลุผลตามแผนท่ีร�วมกันกําหนดข้ึน โดยในส�วนของสถานศึกษาควรมี
บทบาทในการส�งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 ๑.  สร�างความรู�ความเข�าใจให�คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเรื่องบทบาท
อํานาจหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือให�คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�เข�ามามีส�วนร�วม
กําหนดเป?าหมายการจัดการศึกษา ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมพัฒนา กํากับส�งเสริมและสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา เช�น จัดอบรมให�ความรู� หรือจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 ๒.  สร�างความตระหนักให�บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน เห็นความสําคัญ                 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะท่ีเป7นตัวแทนของชุมชนท่ีช�วยสะท�อนปEญหาความ
ต�องการของชุมชนต�อสถานศึกษา เช�น จัดให�คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�มีส�วนร�วมในการ
ประชุมผู�ปกครอง ฯลฯ 
 ๓.  จัดทําแผนงานกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ือส�งเสริมคุณภาพผู�เรียนและ
ข�อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเสนอให�คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใช�เป7นข�อมูล
ประกอบการพิจารณาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาร�วมกัน 
 ๔.   ร�วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดทําปฏิ ทินการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย�างน�อยปRละ ๒ ครั้ง และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต�อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๕.  สร�างหรือพัฒนาช�องทางการสื่อสารระหว�างคณะกรรมการสถานศึกษา                    
ข้ันพ้ืนฐานกับสถานศึกษาเพ่ือความสะดวกในการรายงานผลการดําเนินงานให�คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๖.  จัดทําสรุปผลการดําเนินงานให�คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบอย�าง
ต�อเนื่อง 
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 ๒๙ 

 

แนวทางการปฏิบัติงานร วมกันของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 การปฏิ บั ติหน� า ท่ี ร� วม กันของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา                        
ข้ันพ้ืนฐานให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการทําความเข�าใจในการทํางานร�วมกัน ดังนี้ 
 ๑.  สถานศึกษา  โดยมีผู� อํานวยการสถานศึกษา เป7น “เชื่อมโยง” ระหว�าง 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะกรรมการและเลขานุการ กับสถานศึกษาในฐานะ
ผู�บริหาร ดังนั้น ผู�อํานวยการสถานศึกษา จึงเป7นผู�ประสานการดําเนินกิจการต�าง ๆ โดยคํานึงถึง
ข�อคิดเห็นและมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เข�าใจบทบาทหน�าท่ีของตนเอง                     
คือ กํากับและส�งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาและปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีท่ีกําหนดไว�                
ซ่ึงมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๒.๑  เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกครั้ง 
   ๒.๒  การเสนอแนะความคิดเห็นใด ๆ ควรนําเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล�วสรุปผลเป7นมติท่ีชัดเจน เม่ือได�มติแล�วประธานก็จะมอบให�
ผู�บริหารสถานศึกษานําไปสู�การพิจารณาดําเนินการของสถานศึกษา 
   ๒.๓  บทบาทในการ “กํากับดูแลกิจการของสถานศึกษา” เป7นการติดตาม
การปฏิบัติงานตามท่ีสถานศึกษาได�ทําแผนการดําเนินงานท่ีสอดคล�องกับกฎหมายและแนวนโยบาย
ของหน�วยงานต�นสังกัดหรือตามมติท่ีกําหนดไว�ร�วมกัน 
   ๒.๔  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา                
ข้ันพ้ืนฐาน “ไม�ควรสั่งการ” กล�าวคือ ไม�ควรกํากับการทํางานของผู�บริหาร ครู อาจารย; หรือไม�แสดง
บทบาทเป7นผู�บังคับบัญชาเสียเอง ท้ังโดยตรงและโดยอ�อมไปยังบุคลากรในสถานศึกษา เพราะอํานาจ
การสั่งการเป7นของผู�บริหารสถานศึกษา ท่ีจะรับผิดชอบการนําข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ และมติของ
คณะกรรมการสถานศึกษาไปสู�การปฏิบัติ 
   ๒.๕  การรับทราบผลการดําเนินกิจการ ควรพิจารณาในภาพรวม                 
ข อ ง สถ าน ศึ กษ า ว� า  ผ ลก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก า ร  ท้ั ง ร ะห ว� า ง ดํ า เ นิ น ก า ร  สิ้ น ปR ก า ร ศึ กษ า                                         
และสิ้นปRงบประมาณ เพ่ือนําไปสู�การพิจารณาปรับปรุง พัฒนากิจการของสถานศึกษาให�มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
  จากบทบาทหน�า ท่ี ดังกล�าวนี้  ทําให�คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                     
มีส�วนร�วมกับสถานศึกษา ในกระบวนการและข้ันตอนต�าง ๆ ในกิจการของสถานศึกษา โดยร�วมรับรู� 
ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมรับผล และร�วมประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๓๐  

 

แนวทางการประชาสัมพันธ1เผยแพร ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากจะมีหน�าท่ีกํากับดูแล และส�งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาแล�ว ยังมีบทบาทหน�าท่ีในการประชาสัมพันธ;เผยแพร�กิจการและ
ผลงานของสถานศึกษาด�วย เนื่องจากการเผยแพร�ประชาสัมพันธ;เป7นมิติหนึ่งในการสร�างความรู�ความ
เข�าใจให�กับชุมชนได�ทราบถึงความเป7นอยู�และผลการดําเนินงานของสถานศึกษา สภาพของ
สถานศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนความต�องการของสถานศึกษาในการระดมทรัพยากรเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนากิจการของสถานศึกษาให�สอดคล�องกับความต�องการชุมชนมีการปรับตัวในการ
จัดการเรียนการสอนให�นักเรียนมีคุณภาพได�มาตรฐาน มีทักษะท่ีจําเป7นเพียงพอทันต�อความก�าวหน�า
ของเทคโนโลยี รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย�างต�อเนื่อง และรวดเร็ว 
 ๑.  ความจําเปCนในการประชาสัมพันธ1และเผยแพร ผลการดําเนินงาน                            
ของสถานศึกษา 
   ๑.๑  ช�วยสร�างความรู� ความเข�าใจกิจการของสถานศึกษา และกระตุ�น               
ให�ชุมชนเห็นความสําคัญในหน�าท่ีท่ีทุกคนจะต�องมีส�วนร�วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เกิดความต�องการเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา โดยการสนับสนุนด�านความรู� ความคิด ความ
ช�วยเหลือและด�านทรัพยากร เพ่ือผลักดันให�สถานศึกษาในชุมชนเป7นไปตามความคาดหวังท่ีชุมชน
ต�องการ โดยผ�านคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ๑.๒  ช�วยสร�างความภาคภู มิใจให� กับชุมชนถึงผลสําเร็จในกิจการ                  
ของสถานศึกษาท่ีเกิดจากตนเอง มีส�วนร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมร�าง และร�วมพัฒนา 
   ๑.๓  ช�วยเสริมสร�างความรู�สึกความเป7นเจ�าของสถานศึกษาร�วมกัน 
 ๒.  สาระท่ีใช�ประชาสัมพันธ1และเผยแพร  
   ๒.๑  การเผยแพร�สถานภาพของสถานศึกษา จะช�วยให�ชุมชนรู�ถึงศักยภาพ 
จุดแข็ง จุดอ�อน และข�อจํากัดบางประการของสถานศึกษา จึงเป7นการสานสร�างความเข�าใจระหว�าง
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต�องการของชุมชนในบางสิ่ง ท่ี
สถานศึกษาไม�สามารถตอบสนองต�อความต�องการของชุมชนได�อย�างทันท�วงที เนื่องจากอาจจํากัดด�วย
งบประมาณ ดังนั้น หากชุมชนต�องการให�สถานศึกษาดําเนินกิจการท่ีชุมชนเห็นว�ามีความจําเป7น
เร�งด�วน จําเป7นต�อการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักเรียนโดยเร็ว ชุมชนจะได�มีส�วนร�วมคิด หาทางออก 
และร�วมกันพัฒนาสถานศึกษาให�เป7นไปตามท่ีชุมชนคาดหวังโดยไม�รอคอบนโยบายและงบประมาณ
ของรัฐบาล 
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   ๒.๒  การเผยแพร�วิสัยทัศน;ของสถานศึกษา เป7นการสะท�อนให�ชุมชนเห็น
ทิศทางการดําเนินกิจการของสถานศึกษาในปEจจุบันและแนวโน�มในอนาคตว�าผลผลิตท่ีเป7นบุตรหลาน
ของชุมชนสามารถก�าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได�อย�างไรและสถานศึกษาควรกําหนด
วิสัยทัศน;และทิศทางการจัดการศึกษาในอนาครให�ชัดเจน เพ่ือรองรับสถานการณ;ท่ีเปลี่ยนแปลงได�
ตลอดเวลา 
   ๒.๓  การเผยแพร�แผนงาน โครงการ กิจกรรมสําคัญของสถานศึกษา                
จะก�อให�เกิดประโยชน; ดังนี้ 
    ๒ .๓ .๑  ทํ า ให� ชุ มชนทราบภาร กิจและความ เคลื่ อนไหว                        
ของสถานศึกษา ช�วยให�ชุมชนมีส�วนร�วมในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษา สะท�อนความ
คิดเห็นและข�อเสนอแนะในการดําเนินงานของสถานศึกษาได�อย�างตรงประเด็น โดยผ�านคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    ๒.๓.๒  เปgดโอกาสให�ชุมชนเข�าร�วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
    ๒ .๓ .๓  เสริ มสร� า งสั ม พันธ;ภาพ อัน ดีระหว� า งชุมชนและ                               
สถานศึกษา 
    ๒.๓.๔  ได�รับความร�วมมือและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาท่ี
เกิดจากกระบวนการคิดและการตัดสินใจของชุมชนเอง 
   ๒.๔  การเผยแพร�ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา เช�น ผลงานนักเรียน 
ผลงานครู ผลงานด�านการแข�งขัน ทําให�ประชาชน ชุมชน ท�องถ่ินรับทราบผลการดําเนินกิจการและ
ความเจริญก�าวหน�าในด�านต�าง ๆ ของสถานศึกษา ร�วมภาคภูมิใจต�อผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
เกิดข้ึนกับบุตรหลานและประชาชนในท�องถ่ินท่ีทุกคนได�มีส�วนร�วม ส�งเสริม สนับสนุน ตลอดจนได�
รับทราบถึงข�อจํากัดและสิ่งท่ีควรมีการปรับปรุง พัฒนาให�มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงทุกฝ>าย
จะต�องตระหนักในบทบาทของการมีส�วนร�วม ส�งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีทุกคนมีส�วนเป7นเจ�าของ
ให�บรรลุผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต�อไป 
   ๒.๕  ข�อมูลอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นว�ามีความจําเป7นท่ีจะช�วยเสริมสร�างให�
ชุมชนมีความรัก ตระหนัก ร�วมรับผิดชอบ หวงแหนและห�วงใยในสถานศึกษาของชุมชน 
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คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๔๐  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๔๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๔๒  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๔๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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๔๔  
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 ๔๕ 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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๔๖  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๔๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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๔๘  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๔๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๕๐  

 

ปฏิทินการดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ 
ภายใน ๙๐ วัน นับแต�วันท่ี 
กฎกระทรวง 
ใช�บังคับ 

 
๑. ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
๒. แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา                        
   และเลือกกรรมการ 
๓. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสรรหาและเลือกกรรมการ    
    เพือ่ช้ีแจงขัน้ตอนการดําเนินงาน 
๔. ประชาสัมพันธ;การสรรหาและเลือกกรรมการ ให�ประชาชน กลุ�ม

บุคคลและองค;กรต�าง ๆ ทราบ 
๕. กลุ�มบุคคล หรือองค;กรต�าง ๆ สมัครหรือเสนอช่ือผู�แทนเข�ารับ 
    การเลือกเป7นกรรมการสถานศึกษาต�อสถานศึกษา 
๖. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ได�รับการเสนอช่ือ 
๗. ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์เข�ารับการเลือก 
๘. จัดประชุมผู�ได�รับการเสนอช่ือเข�ารับการเลือกเป7นผู�แทน               
    กลุ�มบุคคลหรือผู�แทนองค;กรเพื่อเลือกกันเองให�ได�ผู�แทน 
    กลุ�มบุคคลหรือ ผู�แทนองค;กร ตามจาํนวนท่ีกาํหนด 
๙. ดําเนินการสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิตามจาํนวนท่ีกาํหนด 
๑๐. จัดประชุมผู�ได�รับการเลือกเป7นกรรมการท้ังหมด   
     เลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากกรรมการ 
     ผู�ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. เสนอรายช่ือผู�ได�รับการสรรหาเป7นประธานกรรมการ 
     และกรรมการให�ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
     พจิารณาประกาศแต�งต้ัง 

 
ผู�อํานวยการสถานศึกษา 
 
ผู�อํานวยการสถานศึกษา 
 
ผู�อํานวยการสถานศึกษา 
 
ผู�อํานวยการสถานศึกษา 
 
กลุ�มบุคคลหรือองค;กรต�าง ๆ 
 
ผู�อํานวยการสถานศึกษา\ 
ผู�อํานวยการสถานศึกษา 
ผู�อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
ผู�อํานวยการสถานศึกษา 
ผู�อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
ผู�อํานวยการสถานศึกษา 

 
 

  

 
หมายเหตุ : สถานศึกษาสามารถกําหนดระยะเวลาดําเนินการได�ตามความเหมาะสม ท้ังนี้  จะต�อง 

     ดําเนินการทุกข้ันตอนให�แล�วเสร็จภายใน ๙๐ วัน  นับแต�วันท่ีกฎกระทรวงฯ มีผลใช   
     บังคับ 

 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๕๑ 

 

- ตัวอย าง - 
ประกาศโรงเรียน ............................ 

เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
---------------------------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ  
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ;  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดํารง
ตําแหน�ง และการพ�นจากตําแหน�งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงเรียน 
...........................สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ............................. จึงกําหนดรายละเอียดการ
สรรหากรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

ข�อ  ๑  จํานวนคณะกรรมการ  
    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีจํานวนท้ังสิ้น.............คน 

ข�อ ๒  องค1ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบด�วย         
(๑) ประธานกรรมการ  (มาจากกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ) 
(๒) กรรมการท่ีเป7นผู�แทนผู�ปกครอง  จํานวน  ๑  คน 
(๓) กรรมการท่ีเป7นผู�แทนครู   จํานวน  ๑  คน 
(๔) กรรมการท่ีเป7นผู�แทนองค;กรชุมชน  จํานวน  ๑  คน 
(๕) กรรมการท่ีเป7นผู�แทนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ินจํานวน  ๑  คน 
(๖) กรรมการท่ีเป7นผู�แทนศิษย;เก�า  จํานวน  ๑  คน 
(๗) กรรมการท่ีเป7นผู�แทนพระภิกษุสงฆ;และหรือผู�แทนองค;กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี  

จํานวน........................รูป / คน 
     (๘) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ  จํานวน.......................คน 
     (๙)  ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป7นกรรมการและเลขานุการ 

ข�อ  ๓   คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      ๓.๑  คุณสมบัติท่ัวไป   ประธานกรรมการและกรรมการต�องมีคุณสมบัติและไม�มี

ลักษณะต�องห�าม  ดังนี้  
(๑)  มีอายุไม�ต่ํากว�า ๒๐ ปRบริบูรณ; 
(๒)  ไม�เป7นบุคคลล�มละลาย 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๕๒  

 

(๓)  ไม�เป7นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๔)  ไม�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�เป7นโทษ

สําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม�เป7นคู�สัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ                  

พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานี้ 

ในกรณีผู�ได�รับแต�งต้ังเป7นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู�ใดมีลักษณะต�องห�ามตาม  (๕)       
ต�องออกจากการเป7นบุคคลซ่ึงมีลักษณะต�องห�ามหรือแสดงหลักฐานให�เป7นท่ีเชื่อได�ว�าตนได�เลิก
ประกอบกิจการหรือการใด ๆ  อันมีลักษณะต�องห�ามดังกล�าวแล�วต�อผู�อํานวยการสถานศึกษา ภายใน 
๑๕ วัน นับแต�วันได�รับแต�งต้ัง หากมิได�ดําเนินการดังกล�าว ให�ถือว�าผู�นั้นไม�เคยได�รับแต�งต้ังเป7น
ประธานกรรมการหรือกรรมการ 

๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
(๑)  กรรมการท่ีเปCนผู�แทนผู�ปกครอง  

(๑.๑)  เป7นผู�ปกครองตามทะเบียนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู�ในโรงเรียนนี้ 
(๑.๒) ไม�เป7นครู เจ�าหน�าที่ หรือลูกจ�างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษาหรือ

ผู�เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ�างกับโรงเรียนนี้  
(๒)  กรรมการท่ีเปCนผู�แทนครู 

 ต�องเป7นครูซ่ึงทําหน�าท่ีหลักด�านการเรียนการสอน และการส�งเสริมการเรียนรู�
ของผู�เรียนด�วยวิธีต�าง ๆ ในโรงเรียนนี้  

(๓)  กรรมการท่ีเปCนผู�แทนองค1กรชุมชน 
(๓.๑)  เป7นสมาชิกขององค;กรของชุมชน หรือองค;กรท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีสมาชิก

รวมตัวกันไม�น�อยกว�า  ๑๕ คน เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเป7นประโยชน;ต�อสังคมและชุมชน โดยส�วนรวม 
อย�างต�อเนื่องเป7นระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๑  ปR  มีผลงานท่ีหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษารับรอง และมีท่ีต้ังแน�นอนอยู�ในท�องท่ีตําบลหรือแขวงท่ีเป7นภูมิลําเนาของนักเรียนใน
โรงเรียนนี้หรือท�องท่ีตําบลหรือแขวงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งอยู� 

(๓.๒) ไม�เป7นครูเจ�าหน�าที่หรือลูกจ�างของโรงเรียนหรือ  ที่ปรึกษา                        
หรือผู�เชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจ�างกับโรงเรียนนี้  

 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๕๓ 

 

(๔)  กรรมการท่ีเปCนผู�แทนศิษย1เก า 
(๔.๑)  เป7นผู�ท่ีเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(๔.๒)  ไม�เป7นครู  เจ�าหน�าท่ี  หรือลูกจ�างของโรงเรียนนี้  หรือท่ีปรึกษา                           

หรือผู�เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ�างกับโรงเรียนนี้  
(๕)  กรรมการท่ีเปCนผู�แทนพระภิกษุสงฆ1หรือผู�แทนองค1กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี 

เป7นพระภิกษุสงฆ;  หรือผู�นับถือศาสนาท่ีทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต;  
อิสลาม พราหมณ; - ฮินดู  และซิกข;) 

(๖)  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ   
 (๖.๑) ไม�เป7นครู  เจ�าหน�าที่  หรือลูกจ�างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา                                

หรือผู�เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ�างกับโรงเรียนนี้   
(๖.๒) เป7นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม�เกิน  ๓  แห�ง              

ในเวลาเดียวกัน 
ข�อ ๔   การสรรหาบุคคลเปCนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๔.๑  การสรรหากรรมการผู�แทนกลุ มบุคคลและองค1กร 
          ๔.๑.๑  ผู� มีสิทธิสมัครและได�รับการเสนอชื่อ ต�องมีคุณสมบัติท่ัวไป                                  

และคุณสมบัติเฉพาะ ตามประกาศ ข�อ ๓ 
        ๔.๑.๒  กรณีกรรมการท่ีเป7นผู�แทนผู�ปกครอง  ผู�แทนครู และผู�แทนศิษย;

เก�าสามารถสมัครได�ด�วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติท่ีกําหนด โดยผู �เสนอชื ่อต�องมี
สถานภาพของกลุ�มบุคคลนั้นในวันท่ีเสนอชื่อ 

               ๔.๑.๓  กรณีองค;กรชุมชน ให�ประธานหรือผู�บริหาร หรือ ผู�นําของ
ชุมชน หรือผู�นําองค;กรชุมชนเป7นผู�เสนอชื่อ 

              ๔.๑.๔  กรณีองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีโรงเรียนนี้ ต้ังอยู�  ได�แก�
องค;การบริหารส�วนจังหวัด...............องค;การบริหารส�วนตําบล………….ให�ประธานองค;กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินข�างต�น    เสนอชื่อบุคคลท่ีผ�านความเห็นชอบของสภาองค;กรการปกครองส�วนท�องถ่ิน   
(สถานศึกษาท่ีตั้งอยู�ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา  ปรับข�อความให�เหมาะสม) 

              ๔.๑.๕ กรรมการท่ีเป7นผู�แทนพระภิกษุสงฆ;และหรือผู�แทนองค;กรศาสนา
อ่ืนในพ้ืนท่ี ผู�อํานวยการโรงเรียนนี้จะดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการท่ีเป7นผู�แทนพระภิกษุสงฆ;
และหรือผู�แทนองค;กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ีท่ีทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต; อิสลาม พราหมณ;-ฮินดู 
และซิกข;)  ให�ได�จํานวน.................รูป /  คน  (หากสถานศึกษากําหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว�แล�ว 
ให�กําหนดในประกาศนี้) 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๕๔  

 

๔.๑.๖  กําหนดวัน เวลาและสถานท่ีรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลกลุ�มบุคคล 
องค;กรชุมชน  หรือองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ใดตามข�อ ๓ (๒)  (๗)  ซ่ึงประสงค;เสนอชื่อผู�แทนเข�ารับ
การเลือกเป7นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนนี้    ติดต�อขอรับใบสมัครและ
หรือแบบเสนอชื่อ  รวมท้ังสมัครและเสนอชื่อ     ท่ีโรงเรียน...... .........................ระหว�างวันท่ี................เดือน
....................พ.ศ. ........... ถึงวันท่ี ...……. เดือน..….....................พ.ศ. ..........   ในเวลาราชการ 

๔.๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
                          โรงเรียนจะจัดให�ผู�ได�รับการสรรหาและเลือกให�เป7นกรรมการท่ีเป7นผู�แทนผู�ปกครอง  
ผู�แทนครู  ผู�แทนองค;กรชุมชน  ผู�แทนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ผู�แทนศิษย;เก�า   ผู�แทนพระภิกษุ
สงฆ; และหรือผู�แทนองค;กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี  และ ๑๗ ผู�อํานวยการสถานศึกษา ร�วมกันสรรหาและ
เลือกผู�ทรงคุณวุฒิให�เป7นกรรมการ จํานวน...................คน  ซ่ึงโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและ
เลือกให�ทราบต�อไป 

๔.๓  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
โรงเรียนจะจัดให�ผู�ได�รับการสรรหาและเลือกให�เป7นกรรมการผู�แทนบุคคล  

ผู�แทนกลุ�มบุคคล  ผู�แทนองค;กร  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิและผู�อํานวยการสถานศึกษาร�วมกันเลือก
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเป7นประธานกรรมการ  ๑  คน 

          ๔.๔  เอกสารประกอบการเสนอช่ือ 
                 ตรวจสอบคุณสมบัติผู �สมัครหรือผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อเข�ารับการเลือก            

เป7นกรรมการ ตามแนวทาง  ดังนี้ 
         ๔.๔.๑  เอกสารท่ัวไป  ได�แก�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาบัตร
ประจําตัวข�าราชการ  หรือสําเนาบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกให�ของ   ผู�สมัครหรือผู�ได�รับการ
เสนอชื่อ 
         ๔.๔.๒  เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 

         (๑)  ผู�แทนผู�ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน   
                                 (๒)  ผู�แทนศิษย;เก�า  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
        (๓)  ผู�แทนองค;กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ต�อไปนี้ 
 

-  หลักฐานทางทะเบียนท่ีแสดงว�ามีสมาชิกไม�ต่ํากว�า  ๑๕  คน 
- หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินกิจกรรมขององค;กรท่ีเป7นประโยชน;

ต�อสังคมและชุมชนอย�างต�อเนื่องมาเป7นเวลาไม�น�อยกว�า ๑  ปR  



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๕๕ 

 

- หนังสือรับรองผลงานจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องหรือของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

           (๔)  ผู�แทนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   
ต�อไปนี้ 

-  ในกรณีท่ีเป7นผู�บริหาร หรือคณะผู�บริหารหรือเป7นสมาชิกสภา 
องค;กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น ๆ  ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกให� 

-  สําหรับข�าราชการพนักงานหรือลูกจ�างขององค;กรปกครอง                
ส�วนท�องถ่ิน    หรือบุคคลอ่ืนท่ีองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ินมอบหมายให�ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวท่ี
ทางราชการออกให�และหรือบัตรประจําตัวประชาชน 

ข�อ ๕ กําหนดการประกาศรายช่ือ ผู�มีสิทธิเข�ารับการเลือกเปCนผู�แทนกลุ มบุคคล
และองค1กร  

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับเลือกเป7นผู�แทนกลุ�มบุคคลและองค;กรต�าง 
ๆ  ในวันท่ี ............เดือน .......................... พ.ศ. ............. ณ ........................................ 

ข�อ  ๖  กําหนดการเลือกผู�แทนกลุ มบุคคล    องค1กรชุมชน และองค1กรปกครองส วน
ท�องถ่ิน 
  โรงเรียนจะจัดให�ผู�แทนกลุ�มบุคคลและองค;กรต�าง ๆ เลือกกันเองในแต�ละกลุ�ม                   
หรือองค;กรเ พ่ือให�ได�ผู�แทนเข�าไปเป7นกรรมการในคณะกรรมการ  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                            
กลุ�มละ ๑  คน  วันท่ี ......... เดือน ................. พ.ศ. ............ณ ............................................ 
  ข�อ ๗  กําหนดการประกาศรายช่ือผู�ได�รับเลือกเปCนกรรมการจากผู�แทนกลุ ม
บุคคลและองค1กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู� ท่ีได�รับเลือกเป7นกรรมการจากผู�แทนกลุ�มบุคคล                   
และองค;กรในวันท่ี..................เดือน.................................พ.ศ......................ณ................................ 
                   ประกาศ  ณ  วันท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................ 
 
                                                 (ลงชื่อ)………………………… 
                                                              (.................................) 
                                          ตําแหน�ง ผู�อํานวยการโรงเรียน ............................... 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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๕๖  

 

-  ตัวอย าง - 
แบบเสนอช่ือผู�แทนผู�ปกครองเข�ารับการเลือกเปCนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................เขต................... 

                                                                 วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ.............. 
ข�าพเจ�า  นาย/นาง/นางสาว.............................…….....เป7นผู�ปกครองนักเรียน  ชื่อ  ด.ช./

ด .ญ ./น า ย /น า ง ส า ว ..............................................กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ชั้ น ...…….......โ ร ง เ รี ย น
....................................................ท่ีอยู�บ�านเลขท่ี....................หมู�ท่ี..........ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย;.................โทร.............
ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.............................เข�ารับเลือกเป7นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร�อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...............................และขอรับรองว�า 
๑.  ผู�ได�รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ�วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม�ต่ํากว�า ๒๐ ปRบริบูรณ; 
(๒) ไม�เป7นบุคคลล�มละลาย 
(๓) ไม�เป7นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๔) ไม�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�เป7นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)ไม�เป7นคู�สัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕                         

และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๖) เป7นผู�ปกครองของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู�ในโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม� เป7นครู เจ�าหน�า ท่ี หรือลูกจ�างของสถานศึกษานี้  หรือท่ีปรึกษา                         

หรือผู�เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ�างกับโรงเรียนนี้ 
๒. ผู�เสนอชื่อและผู�ได�รับการเสนอชื่อ  เข�าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน                 

เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว�าผู�ได�รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด

ประการใดเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู�เสนอชื่อและผู�ได�รับการเสนอชื่อยินยอมรับคํา
วินิจฉัยนั้นโดยไม�มีข�อโต�แย�ง 

 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 ๕๗ 

 

ข�อความท่ีให�ไว�ท้ังหมดถูกต�องและเป7นความจริงทุกประการ 
 

                 ลงชื่อ.......................................ผู�เสนอชื่อ 
                                                (...................................) 
                                    ตําแหน�ง.................………….............(ถ�ามี) 
 
                                          ลงชื่อ.....................................ผู�ได�รับการเสนอชื่อ 
                                                (....................................) 
                                    ตําแหน�ง...................………..............(ถ�ามี) 
 
โปรดส�งแบบเสนอชื่อพร�อมประวัติผู�ได�รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน......................................ตําบล
........................อํ า เ ภ อ ................................จั ง ห วั ด .................................ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย;
.................................ไม�เกิน  วันท่ี.................เดือน.........................พ.ศ...................เวลา...............น.  
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี โทร..............................………โทรสาร.......................................และ 
www........................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๕๘  

 

  ตัวอย าง  - 

ประวัติผู�สมัคร/ผู�ได�รับการเสนอช่ือ 
ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว.................................................นามสกุล........................................................ 
เกิดวันท่ี....................เดือน..................................พ.ศ.....................อายุ.............ปR.....................เดือน 
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด.......................................................สาขา...................................................... 
อาชีพ.....................................................................ตําแหน�ง.............................................................. 
สถานท่ีทํางาน.................................................................................................................................... 
ท่ีอยู�เลขท่ี..................หมู�ท่ี..................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................…
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด……………..……........
ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย; ................................โ ท ร ศั พ ท; ............................................โ ท ร ส า ร
....................................... E-mail......................................................................บ� าน เ ลข ท่ี
..........................หมู�ท่ี.................ตรอก/ซอย..............................ถนน......................................ตําบล/
แ ข ว ง .......................................................................อํ า เ ภ อ /เ ข ต ...................................
จังหวัด……………………….........รหัสไปรษณีย; ............................โทรศัพท; ............................โทรสาร
.............................โทรศัพท;เคลื่อนท่ี(มือถือ)...................................................... 
 ประวัติการทํางาน(โปรดระบุตําแหน�งท่ีสําคัญ  ๓  ตําแหน�งสุดท�าย) 
       ลําดับท่ี  ๑       พ.ศ..............ตําแหน�ง.................................... หน�วยงาน................. 
       ลําดับท่ี  ๒       พ.ศ.............ตําแหน�ง...........................……..หน�วยงาน.............. 
       ลําดับท่ี  ๓       พ.ศ..............ตําแหน�ง...........................……..หน�วยงาน............... 
ผลงานท่ีประสบผลสําเร็จ   

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

                                             ลงชื่อ.............................................. 
                                                        (................................) 
                         ตําแหน�ง....................................………… 
 
หมายเหตุ      ประวัติของผู�สมัครหรือผู�ได�รับการเสนอช่ือน้ีสามารถนําไปใช�ได�กับการสมัคร หรือการเสนอช่ือของ
กรรมการท่ีเป7นกลุ�มบุคคลหรือองค;กรหรือสมาคม  ต�าง ๆ  และการสมัครหรือเสนอช่ือผู�ทรงคุณวุฒิ 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๕๙ 

 

-  ตัวอย าง  - 
 

ใบสมัครผู�แทนผู�ปกครองเข�ารับการเลือกเปCนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียน.............................................. 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................เขต................... 
วันท่ี..........เดือน...............พ.ศ......... 

ข�าพเจ�า  นาย/นาง/นางสาว.........................................................................เป7นผู�ปกครอง
นักเรียน  ชื่ อ  ด .ช ./ด .ญ./นาย/นางสาว ....................................กําลั ง ศึกษาชั้น ........โ รง เรียน
..........................................ท่ี อ ยู� บ� า น เ ล ข ท่ี ...........................ห มู� ท่ี ......................ตํ า บ ล /แ ข ว ง
............................อําเภอ/เขต....................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย;..........................โทร
...........………………ขอสมัครเข�ารับเลือกเป7นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองว�า 
๑. ผู�สมัครมีคุณสมบัติครบถ�วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม�ต่ํากว�า ๒๐ ปRบริบูรณ; 
(๒) ไม�เป7นบุคคลล�มละลาย 
(๓) ไม�เป7นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๔) ไม�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�เป7นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม�เป7นคู�สัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕                      

และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๖) เป7นผู�ปกครองของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู�ในโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม�เป7นครู  เจ�าหน�าท่ี  หรือลูกจ�างของโรงเรียนนี้หรือท่ีปรึกษาหรือผู�เชี่ยวชาญ 

ซ่ึงมีสัญญาจ�างกับโรงเรียนนี้ 
๒.  ผู�สมัครเข�าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลือก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว�าผู�สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเก่ียวกับ

การสรรหาและการเลือกกรรมการผู�สมัครยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไม�มีข�อโต�แย�ง 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๖๐  

 

ข�อความท่ีให�ไว�ท้ังหมดถูกต�องและเป7นความจริงทุกประการ 
 
                                       ลงชื่อ............................................ผู�สมัคร 
                                               (..................................) 
 
โปรดส�งใบสมัครพร�อมประวัติผู�ได�รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน..................................................... 
ตําบล.....................................อําเภอ...........................................จังหวัด........................................... 
รหัสไปรษณีย;....................................ไม�เกิน  วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ.................. 
เวลา...........................น.(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี  โทร................................................…….
โทรสาร..........................และ www......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๖๑ 

 

-  ตัวอย าง - 
แบบเสนอช่ือผู�แทนครูเข�ารับเลือกเปCนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................เขต................... 

                                                              วันท่ี......เดือน......................พ.ศ.......... 
ข� า พ เ จ� า   น า ย /น า ง /น า ง ส า ว .................................................................ตํ า แ ห น� ง

.............................โรงเรียน........................................................ท่ีอยู�บ�านเลขท่ี............................. หมู�
ท่ี………………….......ตํ าบล/แขวง ...........................อํา เภอ/เขต...................จั งหวัด ........................
ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย; ........................โ ท ร ....................................ข อ เ ส นอ ชื่ อ   น า ย /น า ง /น า ง ส า ว
.................................................................ตําแหน�ง............................โรงเรียน...................................เข�า
รับเลือกเป7นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร�อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...............................และขอรับรองว�า 
๑. ผู�ได�รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ�วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม�ต่ํากว�า ๒๐ ปRบริบูรณ; 
(๒) ไม�เป7นบุคคลล�มละลาย 
(๓) ไม�เป7นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๔) ไม�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก     

เว�นแต�เป7นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม�เป7นคู�สัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕   และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

(๖) เป7นครูท่ีทําหน�าท่ีหลักด�านการเรียนการสอนและการส�งเสริมการเรียนรู�                   
ของผู�เรียนด�วยวิธีการต�าง  ๆ  ในโรงเรียนนี้ 

๒. ผู�เสนอชื่อและผู�ได�รับการเสนอชื่อเข�าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน                   
เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว�าผู�ได�รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัย                 
ประการใดเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู�เสนอชื่อและผู�ได�รับการเสนอชื่อยินยอมรับคํา
วินิจฉัยนั้นโดยไม�มีข�อโต�แย�ง 

 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๖๒  

 

ข�อความท่ีให�ไว�ท้ังหมดถูกต�องและเป7นความจริงทุกประการ 
 

                                               ลงชื่อ.......................................ผู�เสนอชื่อ 
                                    (......................................) 
                                              ตําแหน�ง........................................……….. 
 
                                              ลงชื่อ....................……...........ผู�ได�รับการเสนอชื่อ 
                                                     (...................….................)  
                                              ตําแหน�ง.............................................…….. 
 
โปรดส�งแบบเสนอชื่อพร�อมประวัติผู�ได�รับการเสนอชื่อมาถึงโรงเรียน........................................ตําบล
.............................อําเภอ..........................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย;...............................
ไม�เกินวันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา.....…..............น.  (สอบถาม
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด� ท่ี   โ ท ร .............................................................โ ท ร ส า ร
................................................………...และ www.........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๖๓ 

 

-  ตัวอย าง - 
ใบสมัครผู�แทนครูเข�ารับเลือกเปCนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................เขต................... 

                                                               วันท่ี....เดือน..........................พ.ศ............ 
ข�าพเจ�า  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................

ตําแหน�ง...............................................................โรงเรียน.................................................................ท่ี
อยู�บ�านเลขท่ี………......หมู�ท่ี............ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต……............................จัง
หวัด...............................รหัสไปรษณีย;........................โทร................................ขอสมัครเข�ารับเลือกเป7น
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองว�า 
๑. ผู�สมัครมีคุณสมบัติครบถ�วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม�ต่ํากว�า ๒๐ ปRบริบูรณ; 
(๒) ไม�เป7นบุคคลล�มละลาย 
(๓) ไม�เป7นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๔) ไม�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�เป7นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม�เป7นคู�สัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาใน             
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๖) เป7นครูท่ีทําหน�าท่ีหลักด�านการเรียนการสอนและการส�งเสริมการเรียนรู�                     
ของผู�เรียนด�วยวิธีการต�าง  ๆ  ในโรงเรียนนี้ 

๒. ผู�สมัคร เข�าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่อง การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว�าผู�สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเก่ียวกับ
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู�สมัครยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไม�มีข�อโต�แย�ง 

 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๖๔  

 

ข�อความท่ีให�ไว�ท้ังหมดถูกต�องและเป7นความจริงทุกประการ 
 
                                     ลงชื่อ..................................ผู�สมัคร 

                                                    (.................................) 
                                        ตําแหน�ง...........................................……. 
 
โปรดส�งใบสมัครพร�อมประวัติผู�ได�รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน.....................................................
ตํ า บ ล ...............................อํ า เ ภ อ ..................จั ง ห วั ด ...................................ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย;
.............................ไม�เกินวันท่ี.................เดือน..........................พ.ศ....................เวลา....................น.  
(ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด� ท่ี  โ ท ร ............................โ ท ร ส า ร .........................แ ล ะ 
www....................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๖๕ 

 

-  ตัวอย าง - 
แบบเสนอช่ือผู�แทนศิษย1เก าเข�ารับการเลือกเปCนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................เขต................... 

                                                                    วนัท่ี..........เดือน......................พ.ศ....…… 
ข�าพเจ�า  นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................อาชีพ

.................................................สําเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้ เม่ือปR พ.ศ..................   ท่ีอยู�
บ�านเลขท่ี................หมู� ท่ี ..................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต....................จังหวัด
...........................รหัสไปรษณีย; ........................โทร..................................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/
นางสาว.........................................อาชีพ.........................สําเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้ เม่ือปR 
พ.ศ..............เข�ารับเลือกเป7นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร�อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...............................และขอรับรองว�า 
๑. ผู�ได�รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ�วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม�ต่ํากว�า ๒๐ ปRบริบูรณ; 
(๒) ไม�เป7นบุคคลล�มละลาย 
(๓)  ไม�เป7นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๔)  ไม�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก  เว�นแต� 

เป7นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม�เป7นคู�สัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕                        

และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๖) เป7นผู�เคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม�เป7นครู  หรือเจ�าหน�าท่ี  หรือลูกจ�างของโรงเรียนนี้  หรือท่ีปรึกษา              

หรือผู�เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ�างกับโรงเรียนนี้ 
๒. ผู�เสนอชื่อและผู�ได�รับการเสนอชื่อเข�าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน                

เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว�าผู�ได�รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการ

ใดเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู�เสนอชื่อและผู�ได�รับการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัย
นั้นโดยไม�มีข�อโต�แย�ง 

 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๖๖  

 

ข�อความท่ีให�ไว�ท้ังหมดถูกต�องและเป7นความจริงทุกประการ 
 

                                                    ลงชื่อ..................................ผู�เสนอชื่อ 
                     (.................................) 
                           ตําแหน�ง…………................................(ถ�ามี) 
                       ลงชื่อ..................................ผู�ได�รับการเสนอชื่อ 
                           (..................................)  
                           ตําแหน�ง………......................................(ถ�ามี) 
 
โปรดส�งแบบเสนอชื่อพร�อมประวั ติผู� ได�รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน...............................
ตําบล……..........อําเภอ...............จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย;.....….....ไม�เกิน  วันท่ี......เดือน
..............พ.ศ................เวลา...........น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี  โทร....................…....
โทรสาร……………..........และ www.........................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๖๗ 

 

-  ตัวอย าง - 
ใบสมัครผู�แทนศิษย1เก าเข�ารับการเลือกเปCนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................เขต................... 

                                                              วันท่ี........เดือน.........................พ.ศ.............. 
ข�าพเจ�า  นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................อาชีพ

................................................สําเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้ เม่ือปR พ.ศ.............   ท่ีอยู�
บ� านเลขท่ี ...................หมู� ท่ี ................ตําบล/แขวง ...................อํา เภอ/เขต....................จั งหวัด
............................รหัสไปรษณีย;........................โทร......................................ขอสมัครเข�ารับเลือกเป7น
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองว�า 
๑. ผู�สมัครมีคุณสมบัติครบถ�วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม�ต่ํากว�า ๒๐ ปRบริบูรณ; 
(๒) ไม�เป7นบุคคลล�มละลาย 
(๓) ไม�เป7นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๔) ไม�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก  เว�นแต�เป7นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม�เป7นคู�สัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

(๖) เป7นผู�เคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม�เป7นครู  หรือเจ�าหน�าท่ี  หรือลูกจ�างของโรงเรียนนี้  หรือท่ีปรึกษา                                 

หรือผู�เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ�างกับโรงเรียนนี้ 
๒. ผู�สมัครเข�าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหา และการเลือก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว�าผู�สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเก่ียวกับ

การ สรรหาและการเลือกกรรมการผู�สมัครยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไม�มีข�อโต�แย�ง 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๖๘  

 

ข�อความท่ีให�ไว�ท้ังหมดถูกต�องและเป7นความจริงทุกประการ 
 
                                                    ลงชื่อ................................ผู�สมัคร 
                                        (..............................) 
                  ตําแหน�ง.....................…….................(ถ�ามี) 
 
โปรดส�งใบสมัครพร�อมประวัติผู�ได�รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน..................................…........ตําบล
.....................อําเภอ............................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย;……............ไม�เกิน  
วันท่ี..................เดือน.............………......พ.ศ.......................เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียด
เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด� ท่ี   โ ท ร ............…................................โ ท ร ส า ร ..........................……........แ ล ะ 
www...................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๖๙ 

 

-  ตัวอย าง - 
แบบเสนอช่ือผู�แทนองค1กรชุมชนเข�ารับการเลือกเปCนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................เขต................... 

                                                              วันท่ี.......เดือน............................พ.ศ.............. 
ข�าพเจ�า นาย/นาง/นางสาว...................................……………………………….ตําแหน�ง(ตําแหน�ง

ขององค; ก ร )............................................อ งค; ก ร (ชื่ อองค; ก ร ).............................................อ าชี พ
...........................ท่ีอยู�บ�านเลขท่ี..................หมู�ท่ี................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/
เขต....................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย;...................โทร...................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/
นางสาว.................................................เข�ารับเลือกเป7นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร�อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...............................และขอรับรองว�า 
๑. ผู�ได�รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ�วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม�ต่ํากว�า ๒๐ ปRบริบูรณ; 
(๒) ไม�เป7นบุคคลล�มละลาย 
(๓) ไม�เป7นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๔) ไม�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�เป7นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม�เป7นคู�สัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  (๖) เป7นสมาชิกขององค;กรชุมชนหรือองค;กรท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีสมาชิกรวมกันไม�
น�อยกว�า ๑๕ คน เพ่ือดําเนินกิจการท่ีเป7นประโยชน;ต�อสังคมและชุมชนโดยส�วนรวมอย�างต�อเนื่องเป7น
ระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๑ ปRมีผลงานท่ีหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับรอง
และมีท่ีต้ังท่ีแน�นอนอยู�ในท�องท่ีตําบลหรือแขวงท่ีเป7นภูมิลําเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือท�องท่ี
ตําบลหรือแขวงซ่ึงโรงเรียนนี้ตั้งอยู� 
  (๗) ไม�เป7นครู  เจ�าหน�าท่ี  หรือลูกจ�างของโรงเรียนนี้  หรือท่ีปรึกษาหรือผู�เชี่ยวชาญ
ซ่ึงมีสัญญาจ�างกับโรงเรียนนี้ 

๒. ผู�เสนอชื่อและผู�ได�รับการเสนอชื่อเข�าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่อง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๗๐  

 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว�าผู�ได�รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการ
ใดเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู�เสนอชื่อและผู�ได�รับการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัย
นั้น โดยไม�มีข�อโต�แย�ง 
 
 ข�อความท่ีให�ไว�ท้ังหมดถูกต�องและเป7นความจริงทุกประการ 
 
                                               ลงชื่อ..................................ผู�เสนอชื่อ 
                                            (................................) 
                                  ตําแหน�ง..............…….............(ตําแหน�งขององค;กร) 
 
                                              ลงชื่อ.................................ผู�ได�รับการเสนอชื่อ 
                                                   (...................................)  
                                  ตําแหน�ง.....................................(ถ�ามี) 
 
๑.  ผู�เสนอชื่อต�องเป7นประธาน  หรือผู�บริหาร  หรือผู�นําของชุมชน  หรือผู�นําขององค;กรชุมชน 
๒.  โปรดส�งแบบเสนอชื่อพร�อมประวัติผู�ได�รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน….................................... 
ตําบล................อําเภอ......................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย;....................................
ไม�เกิน  วันท่ี........เดือน..................พ.ศ...............เวลา....................น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได�ท่ี  โทร..........................โทรสาร.............................และ www.............................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๗๑ 

 

-  ตัวอย าง - 
แบบเสนอชื่อผู�แทนองค1กรปกครองส วนท�องถิ่นเข�ารับการเลือกเปCนกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................เขต................... 

                                                                  วันท่ี.......เดือน...................พ.ศ.............. 
ข�าพเจ�านาย/นาง/นางสาว......................................................................ตําแหน�งประธานสภา

(ระ บุชื่ อองค; กรปกครองส� วนท� อง ถ่ิน )..............................................................................อาชีพ
........................................…อยู�บ�านเลขท่ี…..........หมู�ท่ี...............ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย;...................โทร.....................
ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว......................................................................เข�ารับเลือกเป7นกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร�อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...............................และขอรับรองว�า 
๑. ผู�ได�รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ�วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม�ต่ํากว�า ๒๐ ปRบริบูรณ; 
(๒)  ไม�เป7นบุคคลล�มละลาย 
(๓) ไม�เป7นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๔)  ไม�เคยได�รับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�เป7นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม�เป7นคู�สัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕    

และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๒. ผู�เสนอชื่อและผู�ได�รับการเสนอชื่อเข�าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง 

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว�าผู�ได�รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการ
ใดเก่ียวกับ                 

การสรรหาและการเลือกกรรมการผู�เสนอชื่อและผู�ได�รับการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไม�มี
ข�อโต�แย�ง 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๗๒  

 

ข�อความท่ีให�ไว�ท้ังหมดถูกต�องและเป7นความจริงทุกประการ 
 

                                          ลงชื่อ.......................……........ผู�เสนอชื่อ 
                                               (....................................) 
                                       ตําแหน�ง..................................(ตําแหน�งขององค;กร) 
 
                                          ลงชื่อ...................................ผู�ได�รับการเสนอชื่อ 
                                     (..................................)  
                                      ตําแหน�ง.......................................(ถ�ามี) 
 
๑.   ผู�เสนอชื่อต�องเป7นประธานสภาขององค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
๒. โปรดส�งแบบเสนอชื่อพร�อมประวัติผู�ได�รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน......................................... 
ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย;....................ไม�
เกิน  วันท่ี.................เดือน...............…..........พ.ศ.......................เวลา....................น. (สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได� ท่ี  โทร............….............................โทรสาร...........……………..…........และ 
www..........................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๗๓ 

 

-  ตัวอย าง - 
แบบเสนอช่ือผู�ทรงคุณวุฒิเข�ารับการเลือกเปCนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(กรณีกําหนดให�กรรมการท่ีเปCนผู�แทนกลุ มบุคคล  องค1กรและผู�อํานวยการโรงเรียนเปCนผู�เสนอชื่อ) 
โรงเรียน.............................................. 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................เขต................... 
                                                             วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ.............. 

                 ข�าพเจ�า  นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................
ตําแหน�ง.........................................เป7นผู�ได�รับการสรรหาและเลือกให�เป7นกรรมการ ท่ีเป7นผู�แทน               
(ระบุกลุ�มบุคคล/องค;กร)..............................................อาชีพ..................................อยู�บ�านเลขท่ี.......... 
หมู�ท่ี.........ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย;
...................................โ ท ร .................................................ข อ เ ส น อ ชื่ อ น า ย /น า ง /น า ง ส า ว
............................................................เข�ารับเลือกเป7นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะ
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร�อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...............................และขอรับรองว�า 
๑. ผู�ได�รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ�วน  ดังนี้ 

(๑)   มีอายุไม�ต่ํากว�า ๒๐ ปRบริบูรณ; 
(๒)  ไม�เป7นบุคคลล�มละลาย 
(๓)  ไม�เป7นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๔)  ไม�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก  เว�นแต�เป7นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม�เป7นคู�สัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๖)ไม�เป7นครูหรือเจ�าหน�าท่ีหรือลูกจ�างของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษาหรือผู�เชี่ยวชาญ

ซ่ึงมีสัญญาจ�างกับโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม�ได�เป7นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืนมากกว�า                  

๒  โรงเรียน 
๒. ผู�เสนอชื่อและผู�ได�รับการเสนอชื่อเข�าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๗๔  

 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว�าผู�ได�รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการ
ใดเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู�เสนอชื่อและผู�ได�รับการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัย
นั้นโดยไม�มีข�อโต�แย�ง 

 
 ข�อความท่ีให�ไว�ท้ังหมดถูกต�องและเป7นความจริงทุกประการ 
                           ลงชื่อ....................................ผู�เสนอชื่อ 
                               (........…......................) 
                      ตําแหน�ง..................................(ถ�ามี) 
                   
                                         ลงชื่อ....................................ผู�ได�รับการเสนอชื่อ 
                                       (..................……............)  
                                       ตําแหน�ง.................................(ถ�ามี) 
 
โปรดส�งแบบเสนอชื่อพร�อมประวัติผู�ได�รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน..............................................
ตําบล....................อําเภอ..........................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย;..............................
ไม�เกิน  วันท่ี.....................เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา....................น. (สอบถาม
ร ายละ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด� ท่ี  โ ท ร ......................................โ ท ร ส า ร .....................................แ ล ะ 
www...................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๗๕ 

 

-  ตัวอย าง - 
ใบสมัครผู�ทรงคุณวุฒิเข�ารับการเลือกเปCนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(กรณีกําหนดให�ผู�ทรงคุณวุฒิสมัคร) 
โรงเรียน.............................................. 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................เขต................... 
                                                                วันท่ี.......เดือน...........................พ.ศ.............. 

ข�าพเจ�า นาย/นาง/นางสาว...............................................................................ตําแหน�ง
..............................................อาชีพ...................................อยู�บ�านเลขท่ี..........หมู�ท่ี.......ตําบล/แขวง
........................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย;............................
โทร...........................ขอสมัครเข�ารับเลือกเป7นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะผู�ทรงคุณวุฒิ 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองว�า 
๑. ผู�สมัครมีคุณสมบัติครบถ�วน  ดังนี้ 

(๑)   มีอายุไม�ต่ํากว�า ๒๐ ปRบริบูรณ; 
(๒)  ไม�เป7นบุคคลล�มละลาย 
(๓)  ไม�เป7นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๔)  ไม�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก  เว�นแต�เป7นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม� เป7นคู�สัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ                 

พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

(๖) ไม�เป7นครู  หรือเจ�าหน�าท่ี   หรือลูกจ�างของโรงเรียนนี้   หรือท่ีปรึกษาหรือ 
ผู�เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ�างกับโรงเรียนนี้ 

(๗) ไม�ได� เป7นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืนมากกว�า                    
๒  โรงเรียน 

๒. ผู�สมัครเข�าใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว�าผู�สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเก่ียวกับ
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู�สมัครยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไม�มีข�อโต�แย�ง 

 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๗๖  

 

ข�อความท่ีให�ไว�ท้ังหมดถูกต�องและเป7นความจริงทุกประการ 
 

                                               ลงชื่อ....................................ผู�สมัคร 
                                   (.................................) 
                                          ตําแหน�ง.........................................(ถ�ามี) 
 
โปรดส�งใบสมัครพร�อมประวัติผู�ได�รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน...................................................
ตํ าบล ...................อํ า เภอ .....................................จั งหวั ด .......................................รหั ส ไปรษณีย;
.......................ไม�เกิน วันท่ี.................เดือน...............................พ.ศ................เวลา.........................
น.(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี  โทร.................................โทรสาร..................................... และ 
www..........................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๗๗ 

 

-  ตัวอย าง  - 
ประกาศโรงเรียน.................................. 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับเลือกเปCนผู�แทนกลุ มบุคคลและองค1กร 
................................................................................... 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ;  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหน�ง และการ
พ�นจากตําแหน�งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ และข�อ ๕ แห�งประกาศ
โรงเรียน......................... เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานลงวันท่ี
..….เดือน................พ.ศ..............  โรงเรียน ........................………………….จึงประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�า
รับการเลือกเป7นผู�แทนกลุ�มบุคคล  และองค;กรต�าง  ๆ ดังนี้ 
 
  ๑.  ผู�แทนผู�ปกครอง มีผู�สมัครและได�รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ�วน   ดังนี้ 

(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

ฯลฯ 
 

  ๒.  ผู�แทนครู  มีผู�สมัครและได�รับการเสนอชื่อ  มีคุณสมบัติครบถ�วน  ดังนี้ 
(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

ฯลฯ 
 

  ๓.  ผู�แทนศิษย;เก�า  มีผู�สมัครและได�รับการเสนอชื่อ  มีคุณสมบัติครบถ�วน   ดังนี้ 
(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

ฯลฯ 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๗๘  

 

  ๔.  ผู�แทนองค;กรชุมชน  มีผู�ได�รับการเสนอชื่อ  มีคุณสมบัติครบถ�วน   ดังนี้ 
(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

ฯลฯ 
 

  ๕.  ผู�แทนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  มีผู�ได�รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ�วน   
ดังนี้ 

(๑)....................................................................... 
(๒)........................................................................ 
(๓)......................................................................... 

ฯลฯ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ...........………. 
 
 
                                        ลงชื่อ................................................... 
                               (...........................................) 
                 ผู�อํานวยการโรงเรียน.................................................. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๗๙ 

 

-  ตัวอย าง  - 
ประกาศโรงเรียน.................................. 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือผู�ได�รับเลือกเปCนผู�แทนกลุ มบุคคลและองค1กร 
  ............................................................ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ;  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหน�ง และการ
พ�นจากตําแหน�งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข�อ ๗    แห�งประกาศ
โรงเรียน..…..…………………………………...... เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ลงวันท่ี...……..เดือน......................พ.ศ............... โรงเรียน ............................ 

จึงประกาศรายชื่อผู�ได�รับเลือกเป7นผู�แทนกลุ�มบุคคลและองค;กร  ดังนี้ 
 ๑.  นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผู�แทนผู�ปกครอง   
 ๒. นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผู�แทนครู   
 ๓. นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผู�แทนศิษย;เก�า  
 ๔.  นาย/นาง/นางสาว....................……..กรรมการผู�แทนองค;กรชุมชน   
 ๕.  นาย/นาง/นางสาว..............................กรรมการผู�แทนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ................. 
 

                ลงชื่อ............................................................. 
                                                      (............................................) 
                                   ผู�อํานวยการโรงเรียน.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๘๐  

 

-  ตัวอย าง  - 
ประกาศโรงเรียน.................................. 

เร่ือง   ประกาศผลการสรรหากรรมการผู�แทนพระภิกษุสงฆ1และหรือผู�แทนองค1กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี 
  ............................................................ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ;  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหน�ง    และ
การพ�นจากตําแหน�งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๖   และข�อ  ๔.๑.๕  และ
ข�อ ๗     แห�งประกาศ  โรงเรียน..........…………………...…. เรื่อง  การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ลงวันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ................โรงเรียน 
....................................................... 

จึงประกาศผลการสรรหากรรมการผู�แทนพระภิกษุสงฆ;และหรือผู�แทนองค;กรศาสนา
อ่ืนในพ้ืนท่ีดังนี้ 

๑. ....................................................กรรมการผู�แทนพระภิกษุสงฆ;และหรือผู�แทน
องค;กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี  

๒. ....................................................กรรมการผู�แทนพระภิกษุสงฆ;และหรือผู�แทน
องค;กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี.......... เดือน........................พ.ศ................. 

                                            ลงชื่อ.......................................................... 
                                                      (..........................................) 
                                 ผู�อํานวยการโรงเรียน.................................................. 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๘๑ 

 

-  ตัวอย าง  - 
ประกาศโรงเรียน.................................. 

เรื่อง   ประกาศผลการเลือกผู�ทรงคุณวุฒิ       
.................................................. 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ;  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหน�ง และการ
พ�นจากตําแหน�งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข�อ  ๔.๒  แห�งประกาศ
โรงเรียน.........................................…........เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานลงวันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ..........โรงเรียน ............................... 

จึงประกาศผลการเลือกผู�ทรงคุณวุฒิเป7นกรรมการ   ดังนี้ 

๑. .................................................... 
๒. .................................................... 
๓. .................................................... 
๔. .................................................... 
๕. .................................................... 
๖. .................................................... 
๗. .................................................... 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ................. 

 

                                              ลงชื่อ........................................................ 
                                                      (..............................................) 

             ผู�อํานวยการโรงเรียน......................................... 
 

 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

๘๒  

 

-  ตัวอย าง  - 
ประกาศโรงเรียน.................................. 

เรื่อง   ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
............................................................ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ;  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหน�ง และการ
พ�นจากตําแหน�งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๖  และข�อ ๔.๓ แห�งประกาศ
โรงเรียน…....……………………………..เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ลงวันท่ี...........เดือน....................พ.ศ........... โรงเรียน .................................. 
จึงประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ดังนี้ 
 

นาย/นาง/นางสาว..........………......................เป7นประธานกรรมการสถานศึกษา  
                                                    ข้ันพ้ืนฐาน                                               

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ................. 

 
 
                                            ลงชื่อ...................................................... 

                        (...................................) 
                                       ผู�อํานวยการโรงเรียน.................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

   

 ๘๓ 

 

คณะผู�จัดทําคู มือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 
 
ท่ีปรึกษา 
 
๑.  นางสาวพนอ  ทิพย;พิมลรัตน; ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
๒.  นางสุทธิรา  หงษ;เจริญ รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
๓.  นางสมลักษณ;  ชูเชื้อ  ผู�อํานวยการกลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
คณะจัดทําต�นฉบับ 
 
๑.  นางสาวนงลักษณ;  ทองบางหรง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๒.  นางสาวถลัชนันน;  อินริสพงษ;    เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 


