
 
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือก 
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย  จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

ขอ ๑   จำนวนคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีจำนวนท้ังสิ้น  15  คน  

ขอ ๒ องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ)  
(๒) กรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครอง     จำนวน  ๑  คน  
(๓) กรรมการท่ีเปนผูแทนครู      จำนวน  ๑  คน  
(๔) กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรชุมชน     จำนวน  ๑  คน  
(๕) กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน  ๑  คน 
(๖) กรรมการท่ีเปนผูแทนศิษยเกา     จำนวน  ๑  คน 
(7) กรรมการท่ีเปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกร ศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี  
            จำนวน  2  รูป/คน 
(8) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ      จำนวน  6  คน 
(9) ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ  

ขอ ๓  คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป ประธานกรรมการและกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  

ดังนี้ 
(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ  
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย  
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสำหรับ 

ความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ  

ท่ีแกไขเพ่ิมเติมกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานี้ 

ในกรณีผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ ผูใดมีลักษณะตองหามตาม (๕) ตองออกจาก
การเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหาม หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ 
อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับแตงตั้ง หากมิได
ดำเนินการดังกลาว ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ 
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๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ  
(๑) กรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครอง 

(๑.๑) เปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้ 
(๑.๒) ไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของโรงเรียนนี้หรือท่ีปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญซ่ึงมี 

สัญญาจางกับโรงเรียนนี้ 
(๒) กรรมการท่ีเปนผูแทนครู 
      ตองเปนครูซ่ึงทำหนาท่ีหลัก ดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู ของผูเรียน 
ดวยวิธีตาง ๆ ในโรงเรียนนี้ 
(๓) กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรชุมชน 

(๓.๑) เปนสมาชิกขององคกรของชุมชน หรือองคกรท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีสมาชิกรวมตัว 
กันไมนอยกวา ๑๕ คน เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวม 
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป มีผลงานท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษารับรอง และมีที่ตั ้งแนนอน อยูในทองท่ีตำบลหรือแขวงที่เปนภูมิลำเนาของ
นักเรียนในโรงเรียนนี้หรือทองท่ีตำบลหรือแขวงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งอยู 

(๓.๒) ไมเปนครูเจาหนาที ่หรือลูกจางของโรงเรียน หรือที ่ปรึกษาหรือผู เชี ่ยวชาญ       
ซ่ึงมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้ 
(๔) กรรมการท่ีเปนผูแทนศิษยเกา 

(๔.๑) เปนผูท่ีเคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(๔.๒) ไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ 

ซ่ึงมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้ 
(๕) กรรมการท่ีเปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี 

เปนพระภิกษุสงฆ หรือผู นับถือศาสนาที ่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต อิสลาม 
พราหมณ ฮินดู และซิกข) 
(๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(๖.๑) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ  
ซ่ึงมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้  

(๖.๒) เปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมเกิน ๓ แหง ในเวลาเดียวกัน 

ขอ ๔ การสรรหาบุคคลเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔.๑ การสรรหากรรมการผูแทนกลุมบุคคลและองคกร 

๔.๑.๑ ผูมีสิทธิสมัครและไดรับการเสนอชื่อ ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ  
ตามประกาศ ขอ ๓ 

      ๔.๑.๒ กรณีกรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูแทนศิษยเกาสามารถ 
สมัครไดดวยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติท่ีกำหนด โดยผูเสนอชื่อตองมีสถานภาพของ 
กลุมบุคคลนั้นในวันท่ีเสนอชื่อ 

    ๔.๑.๓ กรณีองคกรชุมชน ใหประธานหรือผูบริหาร หรือผูนําของชุมชนหรือผูนําองคกร
ชุมชนเปนผูเสนอชื่อ 

๔.๑.๔ กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีโรงเรียนนี้ตั้งอยู ไดแกองคการบริหารสวน 
จังหวัดเชียงราย องคการบริหารสวนตำบลรอบเวียง ใหประธานองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางตน  
เสนอชื่อบุคคลท่ีผานความเห็นชอบของสภาองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน  
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    ๔.๑.๕ กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นท่ี 
ผูอํานวยการโรงเรียนนี้จะดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการท่ีเปนผูแทน พระภิกษุสงฆและหรือผูแทน
องคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี ท่ีทางราชการรับรอง(พุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ ฮินดูและซิกข) ใหไดจำนวน
2  รูป (หากสถานศึกษากำหนดวิธีการสรรหาและเลือกไวแลว ใหกำหนดในประกาศนี)้ 

    ๔.๑.๖ กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอ ชื่อบุคคล กลุมบุคคล องคกร
ชุมชน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดตามขอ ๓ (๒) (๓) ซึ่งประสงคเสนอชื่อผูแทนเขารับการเลือก         
เปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้ ติดตอขอรับใบสมัครและหรือ    
แบบเสนอชื ่อ รวมทั ้งสมัครและเสนอชื ่อ ที ่โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย    
ระหวางวันท่ี  5  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  ถึงวันท่ี  9  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  ในเวลาราชการ 

๔.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  โรงเรียนจะจัดใหผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปนกรรมการที่เปน ผูแทนผูปกครอง 

ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทน พระภิกษุสงฆ 
และหรือผู แทนองคกรศาสนาอื ่นในพื ้นที ่และผู อํานวยการสถานศึกษา รวมกันสรรหาและเลือก
ผูทรงคุณวุฒิใหเปนกรรมการ จำนวน  7  คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกใหทราบ
ตอไป 

๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ   
       โรงเรียนจะจัดใหผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปนกรรมการผูแทนบุคคล ผูแทนกลุม

บุคคล ผู แทนองคกร กรรมการผู ทรงคุณวุฒิและผู อํานวยการสถานศึกษารวมกันเลือก กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ๑ คน 

๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครหรือผูที่ไดรับการเสนอช่ือ  
เขารับการเลือกเปนกรรมการ ตามแนวทาง ดังนี้  

       ๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป  ไดแก สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน สำเนาบัตรประจําตัว
ขาราชการ หรือสำเนาบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกใหของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ  

       ๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 
      (๑) ผูแทนผูปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
      (๒) ผูแทนศิษยเกา ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน  
      (๓) ผูแทนองคกรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้ 

- หลักฐานทางทะเบียนท่ีแสดงวามีสมาชิก ไมต่ำกวา ๑๕ คน 
- หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมขององคกรที่เปนประโยชน 

ตอสังคมและชุมชนอยางตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป 
- หนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือของสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
       (๔) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้ 

- ในกรณีที ่เปนผู บริหาร หรือคณะผู บริหาร หรือเปนสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ทางราชการ
ออกให 

- สำหรับขาราชการพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือบุคคลอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย ใหตรวจสอบ
จากบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกใหและหรือบัตรประจําตัวประชาชน 
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ขอ ๕ กําหนดการประกาศรายช่ือ ผูมีสิทธิเขารับการเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร 
โรงเรียนจะประกาศรายชื ่อผู ม ีส ิทธิเขารับเลือกเปนผู แทนกลุ มบุคคลและองคกรตาง ๆ            

ในวันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  ณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ขอ ๖ กําหนดการเลือกผูแทนกลุมบุคคล องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
โรงเรียนจะจัดใหผู แทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ เลือกกันเอง ในแตละกลุมหรือองคกร 

เพื ่อใหไดผู แทนเขาไปเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กลุ มละ ๑ คน วันท่ี          
12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  ณ บอรดประชาสัมพันธโรงเรียนและเว็บไซตโรงเรียนวิทยาศาสตร   
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

ขอ ๗ กําหนดการประกาศรายช่ือผูไดรับเลือกเปนกรรมการ จากผูแทนกลุมบุคคลและองคกร  
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับเลือกเปนกรรมการจากผูแทนกลุมบุคคลและองคกร  ในวันท่ี

29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ บอรดประชาสัมพันธโรงเรียนและเว็บไซตโรงเรียนวิทยาศาสตร      
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

 
ประกาศ   ณ  วันท่ี  29  เดอืน มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 
 
 

(ดร.วันสวาง  สิงหชัย) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 
 
 
 
 


