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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อใหการคัดเลือกคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดําเนินไปดวยความเรียบรอยโปรงใสและเปนธรรมไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
และประสบการณในดานตาง ๆ เขารวมเปนคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสาม แห ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการของโรงเรียนในระบบ
“ผูบริหาร” หมายความวา ผูบริหารของโรงเรียนนอกระบบ
“ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม
การเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ในโรงเรียน
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษา
ในโรงเรียน
“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
“สมาคม” หมายความวา สมาคมที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมาย และมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับ
โรงเรียนเอกชน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔๙ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปน ไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
กรรมการ และประกาศรับสมัคร
ขอ ๕ กรรมการซึ่งรัฐ มนตรีแ ตงตั้งประกอบดวยผูแ ทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
สองคน ผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูอํานวยการ ผูแ ทนผูบริหาร ผูแ ทนครู ผูแ ทนบุคลากรทาง
การศึกษาฝายละหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิสี่คน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในดานการศึกษา
ดานการเงิน ดานกฎหมาย และดานการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ ในจํานวนสี่คนนี้จะตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการหนึ่งคน
ขอ ๖ ใหสํานักงานประกาศ กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เพื่อคัดเลือกและ
แตงตั้งกรรมการ
หมวด ๒
คุณสมบัติและการสมัคร
สวนที่ ๑
คุณสมบัติทั่วไป
ขอ ๗ ผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ และไดพน โทษมาแลวไมน อยกวา หาป กอ นวัน ที่
ประกาศรับสมัคร
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(๗) ไมเคยถูกลงโทษตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เวนแตไดรับโทษมาแลวไมนอยกวา
๒ ปกอนวันที่ประกาศรับสมัคร
(๘) ไม เ ป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
กรรมการหรือดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่พรรคการเมือง
สวนที่ ๒
กรรมการประเภทผูแทนสมาคม
ขอ ๘ ใหสมาคมที่ไดดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวาสองป เสนอชื่อ
บุคคลที่เปนสมาชิกตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาสามป ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๗ สมาคมละ
หนึ่งคน เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการประเภทผูแทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
การเสนอชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือโดยอยางนอยตองมีประวัติระบุถึงความรู
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณของผูไดรับการเสนอชื่อพรอมทั้งหนังสือยินยอมจากผูไดรับการเสนอชื่อ
สวนที่ ๓
กรรมการประเภทผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูอํานวยการ ผูแทนผูบริหาร ผูแทนครู
และผูแทนบุคลากรทางการศึกษา
ขอ ๙ ผูที่มีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการประเภทผูแทนผูรับ
ใบอนุญาต นอกจากจะมีคุณสมบัติตามขอ ๗ แลว จะตองเปนผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนมาแลว
ไมนอยกวาสามปติ ดตอกั น และต องไม เปน ผู อํานวยการ ผูบริ หาร ครูห รือบุคลากรทางการศึกษา
ในขณะที่สมัครเขารับการคัดเลือก
ขอ ๑๐ ผู ที่ มี ค วามประสงค จ ะสมั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กเป น กรรมการประเภทผู แ ทน
ผูอํานวยการ นอกจากจะมีคุณสมบัติตามขอ ๗ แลว ตองเปนผูอํานวยการมาแลวไมนอยกวาสามป
ติดตอกัน และตองไมเปนผูรับ ใบอนุญาต ผูบริหาร ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในขณะที่สมัคร
เขารับการคัดเลือก
ขอ ๑๑ ผูที่มีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการประเภทผูแทนผูบริหาร
นอกจากจะมีคุณสมบัติตามขอ ๗ แลว ตองเปนผูบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปติดตอกันและไมเปน
ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในขณะที่สมัครเขารับการคัดเลือก
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ขอ ๑๒ ผูที่มีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเป น กรรมการประเภทผู แ ทนครู
นอกจากจะมีคุณสมบัติตามขอ ๗ แลว ตองเปนครูมาแลวไมนอยกวาสามปติดตอกันและตองไมเปน
ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูบริหารหรือบุคลากรทางการศึกษาในขณะที่สมัครเขารับการคัดเลือก
ขอ ๑๓ ผูท่มี ีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการประเภทผูแทนบุคลากร
ทางการศึกษา นอกจากจะมีคุณสมบัติตามขอ ๗ แลว ตองเปนบุคลากรทางการศึกษามาแลวไมนอยกวา
สามปติดตอกันและตองไมเปน ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูบริหารหรือครูในขณะที่สมัครเขารับ
การคัดเลือก
ขอ ๑๔ ผูสมัครตามขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๓ ตอ งแสดงใหเห็นถึง
ความรู ความสามารถของผูสมัคร วาเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการอยางไร โดยจัดทําเปนสรุปยอ
ไมเกินสองหนากระดาษเอ ๔ และอาจแนบเอกสารหลักฐานประกอบดวย (ถามี)
สวนที่ ๔
กรรมการประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ขอ ๑๕ ผูที่มีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการประเภทผูทรงคุณวุฒิ
นอกจากจะมีคุณสมบัติตามขอ ๗ แลว จะตองแสดงหลักฐานเกี่ยวกับประสบการณในการทํางานหรือ
ผลงานทางวิช าการ ที่บงชี้ถึงความรูความเชี่ยวชาญในดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษา การเงิน
กฎหมาย และการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ ไมนอยกวาหาป
หลักฐานที่แสดงประสบการณในการทํางาน ไดแก ผลการทํางานสําคัญ ๆ ที่แสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพในการทํางาน รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงใหเห็นวาเปนผลงานหรือความเห็นที่แสดง
ความรูความสามารถของผูสมัคร เปนตน
ผลงานทางวิชาการ ไดแก ตําราทางวิชาการ บทความทางวิชาการที่ลงพิมพในวารสารหรือ
หนังสือพิมพ วิทยานิพนธ สารนิพนธ ผลงานศึกษาหรือวิจัยที่จัดพิมพเปนรูปเลมและมีการเสนอตอ
องคการหรือหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน บทความที่เสนอตอที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เปนตน
หมวด ๒
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ขอ ๑๖ ให มี ค ณะกรรมการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ค ณะหนึ่ ง ประกอบด ว ยเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปนประธาน ผูแทนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผูแทน
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และใหผูอํานวยการกลุมงานนโยบาย
และแผนทําหนาที่เลขานุการ โดยใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการในแตละประเภท
(๒) จัดทําบัญชีรายชื่อและประกาศรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบถวนของผูสมัครแตละประเภท
(๓) พิจารณาวินจิ ฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการตรวจสอบคุณสมบัติ
(๔) เสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบถวนใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือก
(๕) ปฏิบัติการอื่นอันเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครตามความเหมาะสม
(๖) แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่อยางหนึ่งอยางใด
ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวน
โดยจัดทําเปนบัญชีรายชื่อแยกตามประเภทของการสมัครไวในที่เปดเผยและเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไป
ไดมีโอกาสคัดคานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัครเปนลายลักษณอักษรภายในเจ็ดวันนับแตวันประกาศ
รายชื่อผูสมัคร
กรณีที่ไมมีผูคัดคานหรือมีผูคัดคานแตการคัดคานฟงไมขึ้น ใหดําเนินการตามขอ ๑๘ ตอไป
หากเหตุผลของการคัดคานฟงขึ้น ใหถือวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติถือเปนที่สุด
ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินําบัญชีรายชื่อผูสมัครตามขอ ๑๗ เสนอ
ตอคณะกรรมการคัดเลือกภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการประกาศรับสมัคร
หมวด ๓
คณะกรรมการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก
ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบดวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภา
การศึกษา เปน กรรมการ ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม การศึกษาเอกชน เปน กรรมการและ
เลขานุการ และใหผูอํานวยการกลุมงานนโยบายและแผน เปนผูชวยเลขานุการ ทําหนาที่คัดเลือกบุคคล
เพื่ อ เป น กรรมการตามข อ ๕ ให แ ล ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ บั ญ ชี ร ายชื่ อ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
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ขอ ๒๐ ใหคณะกรรมการคัดเลือก มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่กลั่นกรอง
ผูสมัครจากบัญชีรายชื่อที่ไดรับจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติใ นขอ ๑๘ และจัดลําดับ ให
คะแนนผูสมัครแตละประเภทโดยพิจารณาจาก
(๑) ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
(๒) ประสบการณในการทํางาน
คณะอนุกรรมการคัด เลือกอาจจัดใหมีก ารสัม ภาษณ หรือ จัดใหมีการแสดงวิสั ยทัศ นของ
ผูสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกก็ได
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการคัดเลือก ดําเนิน การคัดเลือกผูสมัครแตละประเภทโดยจัดเรียง
ตามลําดับคะแนน และอาจจัดใหมีการสัม ภาษณ หรือจัดใหมีการแสดงวิสัยทัศ นของผูสมัครเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกก็ได
ขอ ๒๒ ให ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ส มั ค รที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ ก
เรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้
(๑) กรรมการประเภทผูแทนสมาคม จํานวนหกคน
(๒) กรรมการประเภทผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูอํานวยการ ผูแทนผูบริหาร ผูแทนครู
และผูแทนบุคลากรทางการศึกษา จํานวนประเภทละสามคน
(๓) กรรมการประเภทผูทรงคุณวุฒิ จํานวนดานละสามคน
ในกรณีไมมีผูสมัครประเภทใดประเภทหนึ่ง ใหคณะกรรมการคัดเลือกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวา
เปนผูมีความรูความสามารถประเภทนั้น ตามจํานวนที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
การจัดทําบัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยเรียงตามลําดับคะแนน
ขอ ๒๓ ใหสํานักงานประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกตามขอ ๒๒ ไวในที่เปดเผยและ
เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสคัดคานเปนลายลักษณอักษรภายในเจ็ดวันนับแตวันประกาศ
กรณีไมมีผูคัดคานใหดําเนินการตามขอ ๒๔ ตอไป
กรณี ที่มีผู คัดค านใหเ สนอข อคัด คานนั้น ใหคณะกรรมการคั ดเลื อกพิ จารณาวิ นิจฉั ย หาก
ขอคัดคานฟงไมขึ้น ใหดําเนินการตามขอ ๒๔ ตอไป หากฟงขึ้นใหถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติที่จะ
ไดรับเลือกและตัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ และดําเนินการตามขอ ๒๔ ตอไป
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกใหเปนที่สุด
ขอ ๒๔ ให สํ า นั ก งานนํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ บุ ค คลตามข อ ๒๓ เสนอรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการตามจํานวนในขอ ๕
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สําหรับผูที่ไมไดรับการคัดเลือกใหขึ้นบัญชีไว
ขอ ๒๕ กรณีกรรมการที่ไดรับแตงตั้งวางลง และยังมีวาระเหลืออยูไมนอยกวาเกาสิบวัน ให
สํานักงานนํารายชื่อผูที่ขึ้นบัญชีไวตามขอ ๒๔ วรรคสอง เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาแตงตั้งแทนกรรมการที่วางลง
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๖ ในวาระเริ่มแรก ตามระเบียบนี้
(๑) ให ผู จั ดการที่ไ ด รั บ การแต ง ตั้ งตามพระราชบั ญ ญัติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
ในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ เปนบุคลากรทางการศึกษา
(๒) ให ค รู ใ หญ ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
ในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ เปนผูอํานวยการตามระเบียบนี้
(๓) ให ผู จั ด การ และครู ใ หญ ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน
พ.ศ. ๒๕๒๕ ในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ เปนผูบริหาร
ขอ ๒๗ ใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ทําหนาที่สํานักงาน
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

