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กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

และกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน  ก.ค.ศ.   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

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

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน  ก.ค.ศ.  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๒ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
“สวนราชการ”  หมายความวา  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการพลศึกษา  และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
แตไมหมายความรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หมวด  ๑ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

ขอ ๓ ใหกรรมการ  ก.ค.ศ.  ตามมาตรา  ๗  (๒)  และ  (๓)  ทําหนาที่พิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณสูงทางดานการศึกษา  ดานการบริหารงานบุคคล   
ดานกฎหมาย  ดานการบริหารการจัดการภาครัฐ  ดานการบริหารองคกร  ดานการศึกษาพิเศษ  ดานการบริหารธุรกิจ
หรือดานเศรษฐศาสตร  ดานการผลิตและพัฒนาครู  และดานเทคโนโลยสีารสนเทศหรือดานการบริหาร



หนา   ๒๙ 
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จัดการความรูหรือดานการวิจัยและประเมินผล  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘  
ดานละสองคน   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 
ขอ ๔ เมื่อไดรายชื่อบุคคลตามขอ  ๓  แลว  ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอรัฐมนตรี

เลือกใหเหลือจํานวนดานละหนึ่งคน   เพื่อนํารายชื่อนั้นเสนอคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗  (๔) 

หมวด  ๒ 
กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

ขอ ๕ ผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูมีสิทธิเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการผูแทนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา  ๗  (๕)  ตองเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
โดยใหดําเนินการเลือกต้ังกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแตละกลุม  ดังตอไปนี้   

(๑) ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตองเปนผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผูชวย
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือเจาหนาที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยผูมีสิทธิสมัคร
เขารับเลือกต้ังเปนผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น  ตองเปนผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๒) ผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกต้ังเปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือ
ผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  ตองเปนผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  หรือผูบริหารสถานศึกษาหรือรองผูบริหาร
สถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

(๓) ผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกต้ังเปนผูแทนขาราชการครูในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  สถาบันการพลศึกษาในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  ตองเปนผูดํารงตําแหนงครูหรือครูผูชวยในสังกัดดังกลาว 

(๔) ผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกต้ังเปนผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
ตองเปนผูดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  ๓๘  ค. 
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกต้ังตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหเปนไปตามมาตรา  ๙  
มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  แลวแตกรณี   

ขอ ๖ ใหสํานักงาน  ก.ค.ศ.  กําหนดวันและเวลารับสมัครเขารับเลือกต้ัง  และวันเลือกต้ัง
กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา  ๗  (๕) 

ขอ ๗ การเลือกต้ังใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
การลงคะแนนเลือกต้ังเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูมีสิทธิเลือกต้ัง  จะมอบหมายใหผูอื่นลงคะแนน

แทนไมได   
ขอ ๘ ใหผูมีสิทธิเขารับเลือกต้ังซ่ึงไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือกต้ังตามลําดับจนครบ

จํานวน  ถามีผูมีสิทธิเขารับเลือกต้ังไดคะแนนเทากันในลําดับนั้นหลายคนใหใชวิธีการจับสลาก 
ขอ ๙ ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูมีสิทธิเขารับเลือกต้ังในแตละ

สังกัดมีจํานวนไมเกินตามที่กฎหมายกําหนด  ใหผูมีสิทธิเขารับเลือกต้ังผูนั้นเปนผูแทนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดนั้นโดยไมตองมีการเลือกต้ัง 

ในกรณีที่ไมมีผูมีสิทธิเขารับเลือกต้ัง  ใหสวนราชการดําเนินการสรรหาผูแทนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของตน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ขอ ๑๐ การเลือกต้ังกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามขอ  ๕   
ใหสวนราชการแตละสังกัดกําหนดเขตเลือกต้ัง  สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใหเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตเปนเขตเลือกต้ัง  เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ใชสิทธิเลือกต้ังผูแทนตามกลุมของตน  และรายงานใหสํานักงาน  ก.ค.ศ.  ทราบ   

ในกรณีที่มีความจําเปนและมีเหตุอันสมควรเพื่ออํานวยความสะดวกแกขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาผูไปใชสิทธิเลือกต้ัง  สวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
อาจกําหนดใหมีหนวยเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังมากกวาหนึ่งหนวยเลือกต้ังก็ได   

ขอ ๑๑ ใหสวนราชการแตละสังกัดและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตต้ัง
คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ัง   

ใหคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
(๑) กําหนดสถานที่เลือกต้ัง 
(๒) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับเลือกต้ัง 
(๓) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง   
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(๔) ดําเนินการเลือกต้ัง 

(๕) กํากับดูแลการเลือกต้ังใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๖) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเกิดจากการดําเนินการเลือกต้ัง  และเมื่อคณะกรรมการ

ประจําเขตเลือกต้ังวินิจฉัยชี้ขาดเปนประการใดแลว  ใหเปนที่สุด 

(๗) รวมผลการนับคะแนนภายในเขตเลือกต้ังและประกาศผลการนับคะแนน 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวกับการเลือกต้ังตามความจําเปนและเหมาะสมโดยไมขัด 

หรือแยงกับกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

การประกาศรายชื ่อผู ม ีสิทธิเล ือกตั้งในเขตเลือกตั้งตาม   (๓)   ใหรวมถึงขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไปชวยราชการอยูในเขตเลือกต้ังนั้นดวย   

ขอ ๑๒ ในกรณีที่เขตเลือกต้ังใดมีหนวยเลือกต้ังมากกวาหนึ่งหนวยเลือกต้ัง  ใหสวนราชการ

แตละสังกัดและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้ังคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง  และใหคณะกรรมการ

ประจําเขตเลือกต้ังทําหนาที่เปนคณะกรรมการอํานวยการโดยมีอํานาจหนาที่ตามขอ  ๑๑  (๑)  (๒)  (๓)  

และ  (๘) 

ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังตามขอ  ๑๒  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเลือกต้ัง 

(๒) กํากับดูแลการเลือกต้ังใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดขอพพิาทอันเกิดจากการดําเนินการเลือกต้ัง  และเมื่อคณะกรรมการ

ประจําหนวยเลือกต้ังวินิจฉัยชี้ขาดเปนประการใดแลว  ใหเปนที่สุด 

(๔) รวมผลการนับคะแนนภายในหนวยเลือกต้ังและประกาศผลการนับคะแนน 

(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังมอบหมาย 

ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังแตละหนวยรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ังไปยัง

คณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังเพื่อรวมเปนคะแนนเลือกต้ังภายในเขตเลือกต้ังและประกาศผลการรวม

คะแนน  และใหประธานกรรมการประจําเขตเลือกต้ังรายงานผลการนับคะแนนหรือผลรวมคะแนน 

ในเขตเลือกต้ังไปยังสํานักงาน  ก.ค.ศ.  ภายในสามวันนับแตวันเลือกต้ัง 
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ขอ ๑๔ เมื่อสํานักงาน  ก.ค.ศ.  ไดรับรายงานผลการนับคะแนนหรือผลรวมคะแนนเลือกต้ัง
ตามขอ  ๑๓  วรรคสองแลว  ใหสํานักงาน  ก.ค.ศ.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการรวมคะแนน  เพื่อให
ไดมาซ่ึงผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวนหนึ่งคน  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา
หรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดจํานวนหนึ่งคน  
ผูแทนขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนสี่คน  ผูแทน
ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวนหนึ่งคน  และผูแทนบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นจํานวนหนึ่งคน  โดยใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูแทนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   

กรณีผูแทนขาราชการครูในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สถาบันการพลศึกษาในสังกัด 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม   
ใหสํานักงาน  ก.ค.ศ.  จัดประชุมเพื่อใหผูมีสิทธิเขารับเลือกต้ังซ่ึงไดรับคะแนนสูงสุดจากสวนราชการ
ดังกลาวเลือกกันเอง  เพื่อใหไดมาซ่ึงผูแทนขาราชการครูจํานวนหนึ่งคน 

ใหสํานักงาน  ก.ค.ศ.  ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการผูแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน  ก.ค.ศ.  ในแตละกลุมและสังกัด 

ขอ ๑๕ ใหสํานักงาน  ก.ค.ศ.  ข้ึนบัญชีรายชื่อผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการผูแทนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามขอ  ๑๔  ที่ไดคะแนนสูงตามลําดับเปนจํานวนสองเทาของจํานวน
กรรมการผูแทนกลุมนั้น ๆ  เปนเวลาสองป 

ในกรณีที่กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับเลือกต้ังตามขอ  ๑๔  
ผูใดพนจากตําแหนงกอนครบกําหนดตามวาระ  ใหสํานักงาน  ก.ค.ศ.  ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกต้ัง
เปนกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีรายชื่อที่ไดรับคะแนนสูง
ตามลําดับแทนตําแหนงที่วาง  โดยกรรมการผูไดรับแตงต้ังแทนนั้นใหอยูในตําแหนงเทากับวาระ 
ที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน   

ในกรณีที่ไมมีรายชื่อกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับเลือกต้ัง
เหลืออยูในบัญชีรายชื่อดังกลาวแลว  หรือบัญชีรายชื่อผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการผูแทนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาครบกําหนดสองปตามวรรคหนึ่งแลว   ใหดําเนินการเลือกต้ังใหม 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้   



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๑๖ ใหสํานักงาน   ก.ค.ศ.  กําหนดรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการเลือกต้ัง   

บัตรเลือกต้ัง  วิธีการลงคะแนนเลือกต้ัง  วิธีการนับคะแนน  อุปกรณสําหรับใชลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  

รวมทั้งการคัดคานการเลือกต้ัง  ตลอดจนในกรณีเร่ืองอื่นที่มีความจําเปนในการดําเนินการเลือกต้ัง   

ทั้งนี้  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ 
ท่ีเกี่ยวกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.)  ตามมาตรา  ๗  (๔)  และ  (๕)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และโดยที่มาตรา  ๗  วรรคสอง   
แหงพระราชบัญญัติเดียวกันบัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการ
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ
และวิธีการไดมาของกรรมการดังกลาวใหสอดคลองกับบทบัญญัติท่ีไดแกไขเพิ่มเติม  จึงจําเปนตองออก 
กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 


