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กฎกระทรวง
กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
การเลือกกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง
ของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๔ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา มีกรรมการจํานวนสี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบเอ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัด กระทรวงแรงงาน ปลัด กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน จํานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จํานวนหนึ่งคน
(๖) กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ จํานวนสองรูป
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จํานวนหนึ่งคน
(๘) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น จํานวนหนึ่งคน
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(๙) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนยี่สิบเอ็ดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
และการวัด และประเมิน ผลการศึก ษา ด้า นเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุร กิจ และการบริก าร
ด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ด้านสื่อสารมวลชน
ด้ า นการเมื อ งการปกครอง ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น
และการปราบปรามการทุจริต หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน
(๑๐) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ การสรรหาและการเลือกกรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทน
องค์ กรวิ ชาชี พ ให้ องค์ กรเอกชนซึ่ งมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อปฏิ บั ติ กิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ ทางการศึ กษา
โดยดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา
โดยมีโรงเรียนในสังกัด และองค์กรวิชาชีพแต่ละแห่ง เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๓ แห่งละหนึ่งคน จากนั้นให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือจํานวนตามข้อ ๒ (๓)
(๔) หรือ (๕) ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อและการเลือกกันเอง ให้องค์กรแต่ละประเภทแยกกันดําเนินการ
(๒) กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ให้กระทําโดยการเสนอชื่อของมหาเถรสมาคม
จํานวนสองรูป
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้กระทําโดยการเสนอชื่อ
ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จํานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น ให้กระทําโดยการเสนอชื่อขององค์กรศาสนาคริสต์
องค์กรศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และองค์กรศาสนาซิกข์ ร่วมกันเสนอชื่อจํานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ ป ลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และเลขาธิการสภาการศึกษา สรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านต่าง ๆ
ตามข้อ ๒ (๙) และมีคุณสมบัติตามข้อ ๓ จํานวนสี่สิบสองคน เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อพิจารณาเลือกให้เหลือจํานวนยี่สิบเอ็ดคน
เมื่ อ ดํา เนิ น การสรรหาและเลื อ กตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) เสร็ จ สิ้ น แล้ ว
ให้นํารายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งเป็นกรรมการ”
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง
ของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตามข้อ ๒ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙)
ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ให้ดําเนินการสรรหา เลือก และแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวขึ้นใหม่ เพื่อดํารงตําแหน่งแทน
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอยู่ในตําแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่”
ข้อ ๔ ให้ ก รรมการที่ เ ป็ น ผู้ แ ทนองค์ ก รเอกชน ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษาซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๒
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) แห่ ง กฎกระทรวงกํ า หนดจํ า นวนกรรมการ คุ ณ สมบั ติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมจํานวน
กรรมการ วิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับ
การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของสภาการศึกษา จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

