ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ ของกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของ
กรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“กฎกระทรวง” หมายถึง กฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของ
กรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ ๓ ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์โดยตรงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัยหรือฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ข้อ ๔ นอกจากคุณสมบัติที่กาหนดไว้ตามข้อ ๓ แล้ว ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการสภา
การศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการคุรุสภา หรือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในคราวเดียวกันเกินกว่าหนึ่งคณะ และไม่เคยดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ติดต่อกันเกินสองวาระ
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หมวด ๑
การเสนอชื่อกรรมการการอุดมศึกษาประเภท
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนองค์กรเอกชน
ข้อ ๕ ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญามีสิทธิ
เสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการการอุดมศึกษาประเภทผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรละ
หนึ่งชื่อ ตามแบบ สกอ. 1 ท้ายประกาศนี้
การเสนอชื่อผู้ที่สมควรดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามมติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น โดยผู้ที่มีอานาจในการลงนามในแบบการเสนอชื่อต้องเป็นประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
ข้อ ๖ ให้องค์กรวิชาชีพที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
การอุดมศึกษาประเภทผู้แทนองค์กรวิชาชีพ มีสิทธิ เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ องค์กรละหนึ่งชื่อ
ตามแบบ สกอ. 2 ท้ายประกาศนี้
การเสนอชื่อผู้ที่สมควรดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นมติของที่ประชุมองค์กรวิชาชีพ
แห่งนั้น โดยผู้ที่มีอานาจลงนามในแบบการเสนอชื่อต้องเป็นประธานองค์กรวิชาชีพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานองค์กรวิชาชีพเท่านั้น
ข้อ ๗ ให้องค์กรเอกชนที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
การอุดมศึกษาประเภทผู้แทนองค์กรเอกชน มีสิทธิ เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้องค์กรละหนึ่งชื่อ
ตามแบบ สกอ. 3 ท้ายประกาศนี้
การเสนอชื่อผู้ที่สมควรดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นมติที่ประชุมขององค์กรเอกชน
แห่งนั้น โดยผู้ที่มีอานาจลงนามในแบบการเสนอชื่อต้องเป็นประธานองค์กรเอกชนผู้เสนอชื่อ ซึ่งมีอานาจลงนาม
แทนองค์กรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานองค์กรเอกชนเท่านั้น
หมวด ๒
การเสนอชื่อหรือการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือก
เป็นกรรมการการอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๘ ผู้ที่จะได้รับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการการอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในข้อ ๓ แล้ว จะต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านหนึ่งด้านใด ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
(๒) ด้านกาลังคนของประเทศ
(๓) ด้านคุณภาพมาตรฐาน
(๔) ด้านธุรกิจ
(๕) ด้านมนุษยศาสตร์
(๖) ด้านวิจัยและนวัตกรรม
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(๗) ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
(๘) ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(๙) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(๑๐) ด้านเศรษฐกิจการคลังและงบประมาณ
(๑๑) ด้านสังคมศาสตร์
(๑๒) ด้านอุตสาหกรรม
ข้อ ๙ ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสนอชื่อผู้ มีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๓ และความเชี่ยวชาญด้านหนึ่งด้านใดตามข้อ ๘ เพื่อรับการสรรหาและเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
การอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันละหนึ่งชื่อ ตามแบบ สกอ. ๔ ท้ายประกาศ นี้
ในกรณีบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
การอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓ และความเชี่ยวชาญด้านหนึ่งด้านใดตามข้อ ๘
และให้ยื่นแบบการเสนอชื่อตามแบบ สกอ. ๕ ท้ายประกาศ นี้
หมวด ๓
วิธีการยื่นแบบการเสนอชื่อ
ข้อ 10 การยื่นแบบการเสนอชื่อตาม ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือ ข้อ ๙ มีวิธีการ 2 แบบ ดังนี้
(๑) ยื่นแบบการเสนอชื่อโดยตรงที่สานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น ๗ อาคารอุดมศึกษา ๑ เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
อย่างช้าภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ภายในเวลา 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ)
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง “สานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น ๗ อาคารอุดมศึกษา ๑ เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
๑๐๔๐๐” โดยเขียนที่มุมซองด้านล่างซ้ายว่า “เสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” “เสนอชื่อผู้แทน
องค์กรวิชาชีพ” “เสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน” “เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ” หรือ “บุคคลทั่วไป” แล้วแต่กรณี
อย่างช้าภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยให้ถือว่าวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นวันยื่นแบบการเสนอชื่อ
ดังกล่าว
ข้อ ๑1 กรณีที่ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบแบบการเสนอชื่อไม่ครบถ้วน หรือส่งเกินเวลา
ที่กาหนดตามข้อ ๑0 แบบการเสนอชื่อนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
ข้อ ๑2 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการการอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยแยกประเภทและเรียงลาดับตัวอักษร
ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในเว็บไซต์ www.mua.go.th
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ข้อ ๑3 เพื่อให้การดาเนินการตามประกาศนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้มีหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองในเรื่องต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน หรือสถานศึกษาที่มีสิทธิ
เสนอชื่อ
(๒) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
ประเภทผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้แทนองค์กรเอกชน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
(๓) พิจารณากรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการประเภทผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้แทนองค์กรเอกชน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. 2561

(นายสุภัทร จาปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

