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กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

และกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน  ก.ค.ศ.  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๙  (๔)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๕  และขอ  ๖  แหงกฎ  ก.ค.ศ.  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน   
ก.ค.ศ.  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๕  ผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูมีสิทธิเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการผูแทนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา  ๗  (๕)  ตองเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
โดยใหดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแตละกลุม  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูมี สิทธิ เลือกต้ังผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
หรือมัธยมศึกษา  ตองเปนผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือเจาหนาที่บริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 

ผูมี สิทธิสมัครเขารับเลือกต้ังเปนผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา  ตองเปนผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) ผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกต้ังเปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือ
ผูบริหารสถานศึกษาที่ เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดซึ่งสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา   
ตองดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  หรือผูบริหารสถานศึกษา
หรือรองผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดซึ่งสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 

(๓) ผูมี สิทธิ เลือกต้ังผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ตองเปนผูดํารงตําแหนงครูหรือครูผูชวยสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

ผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกต้ังเปนผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   ตองเปนผู ดํารงตําแหนงครูสังกัดสํานักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

(๔) ผูมี สิทธิ เลือกต้ังผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ตองเปนผูดํารงตําแหนงครูหรือครูผูชวยสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

ผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกต้ังเปนผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ตองเปนผูดํารงตําแหนงครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

(๕) ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ตองเปนผูดํารงตําแหนงครูหรือครูผูชวยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

ผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกต้ังเปนผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  ตองเปนผูดํารงตําแหนงครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

(๖) ผูมีสิทธิ เลือกต้ังผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  หรือสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม  ตองเปนผูดํารงตําแหนงครูหรือครูผูชวยสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สถาบันการพลศึกษา  
สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
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ผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกต้ังเปนผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   
หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  ตองเปนผูดํารงตําแหนงครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สถาบันการพลศึกษา
สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

(๗) ผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกต้ังเปนผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษา  
ตองเปนผูดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  ๓๘  ค.  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  
มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  แลวแตกรณี 

ขอ ๖ ใหสํานักงาน   ก.ค.ศ.  กําหนดวันและเวลารับสมัครเขารับเลือกต้ัง  และวัน   
และเวลาเลือกต้ังกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามขอ  ๕” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ  ๙   แหงกฎ  ก .ค.ศ.  วาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน  ก.ค.ศ.  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ในกรณีที่ไมมีผูสมัครเขารับเลือกต้ัง  หรือมีกรณีตามวรรคหนึ่งแตยังมีจํานวนผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมครบตามจํานวน  หรือมีผูสมัครแตมีผูมีสิทธิสมัครเขารับ
เลือกต้ังไมครบตามจํานวน  ใหสวนราชการดําเนินการใหไดมาซ่ึงผูแทนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดของตนตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการ   
ที่เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  กําหนด” 

ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคส่ีของขอ  ๑๑  แหงกฎ  ก.ค.ศ.  วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใน  ก.ค.ศ.  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

“ใหประธานกรรมการประจําเขตเลือกต้ังรายงานผลการนับคะแนนหรือผลรวมคะแนน 
ในเขตเลือกต้ังไปยังสํานักงาน  ก.ค.ศ.  ภายในสามวันนับแตวันเลือกต้ัง” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๑๔  แหงกฎ  ก.ค.ศ.  วาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน  ก.ค.ศ.  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“ขอ  ๑๔  เมื่อสํานักงาน  ก.ค.ศ.  ไดรับรายงานผลการนับคะแนนหรือผลรวมคะแนนเลือกต้ัง
ตามขอ  ๑๑  วรรคส่ี  และขอ  ๑๓  วรรคสองแลว  ใหสํานักงาน  ก.ค.ศ.  แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการรวมคะแนน  เพื่อใหไดมาซ่ึงผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น
ในหนวยงานการศึกษาตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน   ผูแทนขาราชการครูสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจํานวนสามคน  
ผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจํานวนหนึ่งคน  ผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวน
หนึ่งคน  และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน  โดยใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด
ตามลําดับเปนผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด” 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ  บณุยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องคประกอบของกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ตามมาตรา  ๗  (๕)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
(ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ใหสอดคลองกับการปรับปรุงเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา  ประกอบกับมาตรา  ๗  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเดียวกันบัญญัติใหหลักเกณฑ 
และวิธีการไดมาของกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  
สมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม  จึงจําเปนตองออก  กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 


