
 
ประกาศโรงเรียนมัญจาศึกษา 

เร่ือง  การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
........................................................................ 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวง ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนมัญจาศึกษา สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กระทรวงศึกษาธิการ  
จึงก าหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนมัญจาศึกษา ดังนี้ 
ข้อ 1 จ านวนคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีจ านวนท้ังส้ิน 15 คน 
ข้อ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
 (1) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 (2) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง         จ านวน  1  คน 
 (3) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนครู          จ านวน  1  คน 
 (4) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน         จ านวน  1  คน 
 (5) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       จ านวน  1  คน 
 (6) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า          จ านวน  1  คน 
 (7) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี  จ านวน  2  รูป/คน 
 (8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          จ านวน  7  คน 
 (9) ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ 3 คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  (1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
  (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษานี้ 



 ในกรณีผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (5) ต้องออกจากการ
เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐาน  ให้เป็นที่เช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใดๆ อันมี
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแต่งต้ัง หากมิได้ด าเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ   
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
   (1) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
    (1.1) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี ้
    (1.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษา หรือ 
ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
   (2) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
    ต้องเป็นครูซึ่งท าหน้าท่ีหลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ ในโรงเรียนมญัจาศึกษา 
   (3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
    (3.1) เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมี 
สมาชิกรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 15 คน เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวม 
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษารับรอง และมีท่ีต้ังแน่นอนอยู่ในท้องท่ีต าบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี ้
หรือท้องท่ีต าบลหรือแขวงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังอยู ่
    (3.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของโรงเรียน หรือท่ีปรึกษา หรือ 
ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี ้
  (4) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
    (4.1) เป็นผู้ท่ีเคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี ้
    (4.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษา หรือ 
ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
   (5) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 
    เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาท่ีทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม 
พรามหณ์-ฮินดู และซิกข์) 
   (6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    (6.1) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษา หรือ 
ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
    (6.2) ไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ไม่เกิน 3 แห่ง ในเวลาเดียวกัน 
 
 
 



ข้อ 4 การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.1 การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
   4.1.1 ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอช่ือต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ  
ตามประกาศ ข้อ 3 
   4.1.2 กรณีกรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้ด้วย
ตนเองหรือเสนอช่ือบุคคลตามคุณสมบัติท่ีก าหนด โดยผู้เสนอช่ือต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันท่ีเสนอช่ือ 
   4.1.3 กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือผู้น าของชุมชนหรือผู้น าองค์กรชุมชนเป็นผู้
เสนอช่ือ 
  4.1.4 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ต้ังอยู่ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า เทศบาลต าบลกุดเค้า ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น 
เสนอช่ือบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4.1.5 กรรมการท่ีเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ีผู้อ านวยการ
โรงเรียนนี้จะด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการท่ีเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น  
ในพื้นท่ีท่ีทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์) ให้ครบ จ านวน 2 รูป/คน  
(หากสถานศึกษาก าหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้วให้ก าหนดในประกาศนี้) 
  4.1.6 ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครและเสนอช่ือบุคคล กลุ่มบุคคลองค์กรชุมชน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ตามข้อ 2 (2) - (7)  ซึ่งประสงค์เสนอช่ือผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรยีนมัญจาศึกษา ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอช่ือ  
รวมท้ังสมัครและเสนอช่ือท่ีโรงเรียนมัญจาศึกษา  ระหว่างวันที่   4   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 
11  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562  ในเวลาราชการ 
 4.2 การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู 
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นท่ี และผู้อ านวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นคณะกรรมการ 
จ านวน 7 คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป 
 4.3 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
   โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ ผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคล 
ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นประธานคณะกรรมการ 1 คน 
 4.4 เอกสารประกอบการเสนอช่ือ 
   ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 
ตามแนวทาง ดังนี้ 
   4.4.1 เอกสารทั่วไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
หรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือ 



   4.4.2 เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 
    (1) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
    (2) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
    (3) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ 
     - หลักฐานทางทะเบียนท่ีแสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ ากว่า 15 คน 
    - หลักฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อ 
สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
     - หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือของส านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษา 
   (4) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 
     - ในกรณีท่ีเป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหาร หรือเป็นสมาชิกสภาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ 
     - ส าหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือบุคคลอื่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ 
และหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
ข้อ 5 ก าหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
 โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ 
ในวันท่ี   14    เดือน มกราคม   พ.ศ. 2562   ณ โรงเรียนมัญจาศึกษา  
ข้อ 6 ก าหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือ 
องค์กรเพื่อให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกลุ่มละ 1 คน 
ในวันที่   17    เดือน มกราคม   พ.ศ. 2562   ณ โรงเรียนมัญจาศึกษา  
ข้อ 7 ก าหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเปน็กรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
 โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
ในวันที่   18    เดือน มกราคม   พ.ศ. 2562   ณ โรงเรียนมัญจาศึกษา  
  
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  26  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2561 
 
 
     (ลงช่ือ) 
             (นางสายสมร  ศักดิ์ค าดวง) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา      


