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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูแทนครู
เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อใหมีผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูแทนครูในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว า ด ว ยโรงเรี ย นเอกชน โดยให มี ก ารคั ด เลื อ กผู แ ทนผู รั บ ใบอนุ ญ าตและผู แ ทนครู เ ป น ไปด ว ย
ความเรียบรอย สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎกระทรวงวาดวยกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
สรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพน จากตําแหนง
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๐) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูแทนครูเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูแทนครูเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตใหจัด ตั้ง โรงเรีย นตามกฎหมายวา ดว ย
โรงเรียนเอกชน
“ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม
การเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ในโรงเรียนเอกชน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
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ขอ ๕ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกผูแทนผูรับใบอนุญาตหนึ่งคนและผูแทนครู
หนึ่งคน รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการของเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้
ขอ ๖ กรรมการที่เปนผูแ ทนผูรับใบอนุญาตหรือผูแ ทนครูตองเปน ผูรับใบอนุญาตหรือ
ครูในโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษานั้น และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) ไม เ ป น คู สั ญ ญากั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน
หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นในเขตพื้นที่การศึกษา
(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๓) ไมเปนกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเกินกวาสองเขตพื้นที่การศึกษาในเวลาเดียวกัน
ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูใดมีลักษณะตองหามตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ผูนั้น
ตองออกจากการเปน บุค คลซึ่ง มีลัก ษณะต องหา มหรือ แสดงหลั กฐานใหเ ปน ที่เ ชื่อ ได วา ตนได เลิ ก
ประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลว ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการ
ขอ ๗ วิธีการคัดเลือกผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูแทนครู ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครผูแ ทนผูรับใบอนุญาตและผูแ ทนครู
เพื่อคัดเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(๒) ให โ รงเรี ย นเอกชนในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานั้ น ๆ เสนอชื่ อ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตและครู
ที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ และสมควรเปนกรรมการในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตําแหนงละหนึ่งคน
และใหผูรับใบอนุญาตและครู ที่ไดรับการเสนอชื่อ เลือกกันเองใหเหลือตําแหนงละสามคนโดยเรียง
ตามลําดับคะแนน เพื่อเสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแตงตั้งผูที่ไดรับคะแนน
สูงสุดเปนกรรมการผูแทนฝายผูรับใบอนุญาตหนึ่งคน ผูแทนฝายครูหนึ่งคน และใหขึ้นบัญชีผูแทน
สํารอง ฝายผูรับใบอนุญาตสองคน ผูแทนสํารองฝายครูสองคน
ในการคัดเลือก ใหผูแทนฝายผูรับใบอนุญาตและผูแทนฝายครูแยกกันดําเนินการ
ในกรณีไมมีผูแทนฝายผูรับใบอนุญาตและผูแทนฝายครูตามวรรคหนึ่งในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ
หรือมีแตไมมีการเสนอชื่อผูแทนเพื่อเขารับการเลือกเปนกรรมการ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติครบถวนและเปนผูมีความรูความสามารถเปนกรรมการ
ประเภทนั้นแทน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

กรณี ที่ น อกเหนื อ จากวรรคหนึ่ ง ให นํา วิ ธี ก ารคั ดเลื อ กตามที่ กํา หนดไว ใ นกฎกระทรวง
วาดวยกําหนดจํานวนกรรมการ คุณ สมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๘ กรรมการที่เป น ผูแ ทนผูรับใบอนุญ าต และผูแ ทนครู มีวาระการดํารงตํ าแหน ง
คราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖
(๔) คณะกรรมการเขตพื้น ที่การศึกษาใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
ขอ ๙ ในกรณีที่กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๗ พน จากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาเสนอชื่อผูแ ทนผูรับใบอนุญาต หรือผูแ ทนครูที่ไดรับ
การคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีสํารองไวในลําดับถัดไป ตามขอ ๗ ใหประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต งตั้ ง เป น กรรมการเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา แทนภายในเกา สิบ วั น นั บแต วัน ที่ ผูนั้ น พ น จากตํ า แหน ง
เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการก็ได
ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๑๐ ในวาระเริ่ ม แรกกรรมการที่ เ ปน ผู แ ทนผู รั บ ใบอนุ ญ าต และผู แ ทนครู มี ว าระ
การดํารงตําแหนงเทาที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานั้นมีวาระที่เหลืออยู
ขอ ๑๑ ผูแทนผูรับใบอนุญาต และผูแทนครู และรายชื่อสํารอง ที่ไดรับการคัดเลือกไวแลว
ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูแทน
ผูรับใบอนุญาตและผูแ ทนครูเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหถือเปนผูไดรับการคัดเลือกตามระเบียบนี้
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ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

