
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุร ี

.......................................................... 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ    

พ.ศ. 2546  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหาการเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ. 2564  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ราชบุรี จึงก าหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

ข้อ 1  จ านวนคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจ านวนทั้งสิ้น  9 คน 
ข้อ 2  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การสรรหาและการคัดเลือก  ประกอบด้วย 

                   (1) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 (2) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง      จ านวน  1  คน 

(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู       จ านวน  1  คน 
(4) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน    จ านวน  1  คน 
(5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน  1  คน 
(6) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า      จ านวน  1  คน 
(7) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กร    

   ศาสนาอื่นในพ้ืนที่        จ านวน  1 รูป/คน 
(8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       จ านวน  2 คน 
(9) ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ   จ านวน  1 คน 

     ข้อ 3  คุณสมบัติของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.1  คุณสมบัติท่ัวไป  ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้          

( กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2564 ข้อ 3 ) 
(1) มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

         (4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (5) ไม่เป็นคู่สัญญากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

    ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ  ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (5)  ต้อง
ออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่ าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการ
ใดๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อ านวยการในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากไม่ได้ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 

 
 
 



3.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 

  เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 
2. กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 

  ต้องเป็นข้าราชการครูซึ่งท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีต่างๆ ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

3. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
(3.1) เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมตัวกันไม่น้อย 

กว่า 15 คน เพื่อด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ต าบลหรือ
แขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้ หรือท้องที่ต าบลหรือแขวงที่โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ราชบุรี ตั้งอยู่ 
  (3.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 
       4. กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า   
  (4.1) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

(4.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

5. กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น 
  ที่ทางราชการรับรองในพ้ืนที่ เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ  
คริสต์  อิสลาม  พราหมณ์-ฮินดู  และซิกข์) 

 6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(6.1) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือท่ีปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี 

สัญญาจ้างกับโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 
(6.2) เป็นกรรมการ 
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเกินกว่า  3  แห่งขึ้นไปในเวลาเดียวกัน 

                 7. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           (ก)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้แทนองค์กร  ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  
กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย  ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่ 

          (ข)  การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
        ๑)  ให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาของสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกรรมการองค์กรละ  ๑  คน  ตามแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษาก าหนด  เสนอไปยัง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

      ๒)  การเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
        ๓)  กรณีท่ีมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า  ๑  คน  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน 

           (ค)  เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ  มีดังนี้ 
        ๑)  แบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษาก าหนดพร้อมประวัติ 



         ๒)  เอกสารทั่วไป  ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ
หรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
         ๓)  เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีเป็น
ผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและหรือบัตร
ประจ าตัวประชาชนกรณีเป็นข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือบุคคลอ่ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
     ข้อ 4  การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.1  การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
        4.1.1  ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ  ตามประกาศ 
ข้อ 3 
        4.1.2  กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้ด้วย
ตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่ก าหนด  โดยผู้เสนอชื่อต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ 
        4.1.3  กรณีองค์กรชุมชน  ให้ประธานหรือผู้บริหาร  หรือผู้น าของชุมชนหรือผู้น าองค์กรชุมชนเป็นผู้
เสนอชื่อ 
        4.1.4  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น  เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความ
เห็นชอบของสภาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
        4.1.5  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนนี้จะด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา อ่ืนให้ได้
จ านวน  1  รูป/คน  (หากสถานศึกษาก าหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้วให้ก าหนดในประกาศนี้) 
        4.1.6  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตามข้อ 3 (2)-(8)  ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนนี้  ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ  รวมทั้งสมัครและ
เสนอชื่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ระหว่างวันที่ 4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565  ถึงวันที่    
12  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565  ในเวลาราชการ ที่ห้องส านักงานธุรการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม หมายเลขโทรศัพท์ 032-267-369 และ 092-896-5428 หรือดู
รายละเอียดทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ เว็ปไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี http://www.tuprb.ac.th 
 4.2  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่ เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู     
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่  
ผู้แทนองค์กรชุมชน และผู้อ านวยการสถานศึกษา  ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้ เป็นกรรมการ  จ านวน  2  
คน  ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป 

4.3  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
 โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล  ผู้แทนกลุ่มบุคคล  ผู้แทน
องค์กร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน
กรรมการ 1 คน 
 
 
 
 



4.4  เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการตามแนวทาง ดังนี้ 

        4.4.1  เอกสารทั่วไป  ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ
ส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
        4.4.2  เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 
     (1)  ผู้แทนผู้ปกครอง  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
     (2)  ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
                        (3)  ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ 
   - หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่าองค์กรมีสมาชิกไม่ต่ ากว่า 15 คน 
   - หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   - หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาราชบุรี   
     (4)  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ต่อไปนี้ 
   -  ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร  หรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ๆ  ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ 
   -  ส าหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือบุคคลอ่ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้และหรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
     ข้อ 5  ก าหนดการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ  ในวันที่ 14
เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 
     ข้อ 6  ก าหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ  เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กรเพ่ือให้ได้
ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มละ  1  คน  วันที่  17  เดือน มกราคม   
พ.ศ. 2565  ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 
     ข้อ 7  ก าหนดการประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร   ในวันที่ 
19  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565   
     ข้อ 8  ก าหนดการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
  จัดประชุมผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการทั้งหมด เพ่ือสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในวันที่ 2 
เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565   
     ข้อ 9  ก าหนดการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  จัดประชุมผู้ที่ได้รับการเลือกและสรรหาเป็นกรรมการทั้งหมด เพ่ือเลือกประธานกรรมการ
สถานศึกษา จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 



 
 
     ข้อ 10  การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โรงเรียนเสนอรายชื่อผู้ได้รับการเลือกและการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี พิจารณาประกาศแต่งตั้งต่อไป 

 
 

                               ประกาศ  ณ  วันที่   23  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

              ( นายธีระเดช บัวล้อม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 
 
 
 

 
 

 

 


