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กฎกระทรวง
กำหนดจำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ
กำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร วำระกำรดำรงตำแหน่งและกำรพ้นจำกตำแหน่ง
ของกรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๖๑
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๑๖ วรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบี ยบบริห ำรรำชกำรกระทรวงศึ กษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ
กำรเลื อ กประธำนกรรมกำรและกรรมกำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง และกำรพ้ น จำกต ำแหน่ งของ
กรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพั ทยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ได้รับกำรจัดตั้ง
ตำมกฎหมำย
“องค์กรวิชำชีพ” หมำยควำมว่ำ องค์กรวิชำชีพที่ได้รับกำรจัดตั้งตำมกฎหมำย
“องค์กรเอกชน” หมำยควำมว่ำ สภำธุรกิจตลำดทุนไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
สภำอุ ต สำหกรรมแห่ ง ประเทศไทย สมำคมธนำคำรไทย และสมำคมสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีกรรมกำรจำนวนยี่สิบคน ประกอบด้วย
(๑) ประธำนกรรมกำร
(๒) กรรมกำรโดยตำแหน่ง จำนวนห้ำคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์แ ละเทคโนโลยี
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำ เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำรพั ฒ นำ
กำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ
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(๓) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งคน
(๔) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรวิชำชีพ จำนวนหนึ่งคน
(๕) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวนหนึ่งคน
(๖) กรรมกำรผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญ
ในด้ ำ นกำรวำงแผนยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นก ำลั ง คนของประเทศ ด้ ำ นคุ ณ ภำพมำตรฐำน ด้ ำ นธุ ร กิ จ
ด้ำนมนุษยศำสตร์ ด้ำนวิจัยและนวัตกรรม ด้ำนวิทยำศำสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ด้ำนวิทยำศำสตร์พื้นฐำน
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ ด้ำนเศรษฐกิจกำรคลังและงบประมำณ ด้ำนสังคมศำสตร์ หรือด้ำนอุตสำหกรรม
จำนวนสิบคน
ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
ข้อ ๔ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้อ ๓ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ต้องมีคุณสมบั ติ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสำมสิบห้ำปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(๔) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๕) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทำงจริยธรรม จรรยำบรรณ และกำรประกอบวิชำชีพ
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิด
ที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๗) ไม่ เป็ น คู่ สั ญ ญำหรือ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย หรือ ผลประโยชน์ โดยตรงในกิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ หรื อ สถำนศึ ก ษำ หรื อ หน่ ว ยงำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เว้นแต่เป็นกำรศึกษำวิจัยหรือฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ
ข้อ ๕ ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้อ ๓ (๓) (๔) (๕)
และ (๖) ต้องไม่เป็นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรในคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
คณะกรรมกำรคุรสุ ภำ หรือคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในครำวเดียวกันเกินกว่ำหนึ่งคณะ
ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรตำมข้อ ๓ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) เป็นประธำน
กรรมกำรหรือกรรมกำรในคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งในครำวเดียวกันเกินกว่ำหนึ่งคณะ ผู้นั้นต้อง
ลำออกจำกตำแหน่งในคณะกรรมกำรดังกล่ำวจนเหลือกำรดำรงตำแหน่งในคณะกรรมกำรใดคณะกรรมกำรหนึ่ง
เพียงคณะเดียวก่อนปฏิบัติหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำร ซึ่งจะต้องกระทำภำยในสิบห้ำวัน
นับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง แต่ถ้ำมิได้ลำออกภำยในเวลำที่กำหนด ให้ถือว่ำผู้นั้นมิเคยได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำร และให้รัฐมนตรีเลือกประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรตำมข้อ ๓
(๓) (๔) (๕) หรือ (๖) จำกบุ ค คลซึ่ งได้ รั บ กำรเสนอรำยชื่ อ มำแล้ วตำมข้ อ ๗ (๑) วรรคหนึ่ ง
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หรือข้อ ๗ (๒) วรรคสำม แล้วแต่กรณี และนำรำยชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร
หรือกรรมกำรต่อไป โดยในกำรเลือกประธำนกรรมกำร ให้รัฐมนตรีเลือกบุคคลซึ่งได้ รับกำรเสนอรำยชื่อ
มำแล้วตำมข้อ ๗ (๒) วรรคสำม เพิ่มขึ้นก่อนให้ครบจำนวนสิบเอ็ดคน แล้วจึงเลือกประธำนกรรมกำร
จำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีเลือกเพิ่มขึ้นดังกล่ำว
ข้อ ๖ ในกำรแต่งตั้ งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ท รงคุณ วุฒิ ให้มี คณะกรรมกำร
สรรหำคณะหนึ่ง จำนวนเจ็ดคน ทำหน้ำที่คัดเลือกบุคคลซึ่งสมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
(๒) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(๓) ประธำนกรรมกำร ก.ล.ต.
(๔) กรรมกำรสรรหำซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้แทนองค์กรวิชำชีพ จำนวนหนึ่งคน
(๕) กรรมกำรสรรหำซึ่งรัฐมนตรีแต่ งตั้งจำกประธำนที่ป ระชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย
ประธำนที่ ป ระชุ ม อธิก ำรบดี ม หำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ ประธำนคณะกรรมกำรอธิ ก ำรบดี ม หำวิท ยำลั ย
เทคโนโลยีรำชมงคล หรือนำยกสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จำนวนหนึ่งคน
(๖) กรรมกำรสรรหำซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ
หรือประสบกำรณ์ในกำรทำงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรอุดมศึกษำ จำนวนสองคน
ให้คณะกรรมกำรสรรหำเลือกกรรมกำรสรรหำคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรสรรหำตำม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ไม่มีสิทธิเป็นประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ข้อ ๗ กำรสรรหำและกำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้อ ๓ (๓) (๔) (๕)
และ (๖) มีหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี้
(๑) กำรสรรหำและกำรเลือกกรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร
วิชำชีพ และผู้แทนองค์กรเอกชน ให้สภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ระดับปริญญำ องค์กรวิชำชีพ และองค์กรเอกชนแต่ละแห่ง เสนอชื่อผู้ซึ่งเห็นสมควรเป็นกรรมกำร
และมีคุณสมบัติตำมข้อ ๔ แห่งละหนึ่งคน
ให้ รัฐมนตรีเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ และผู้แทน
องค์กรเอกชน ให้เหลือเท่ำกับจำนวนที่กำหนดตำมข้อ ๓ (๓) (๔) และ (๕)
(๒) กำรสรรหำและกำรเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สถำบันอุดมศึกษำทุกแห่งทั้งของรัฐ
และเอกชนเสนอชื่อผู้ซึ่งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ ที่กำหนดในข้อ ๓ (๖)
และมีคุณสมบัติตำมข้อ ๔ แห่งละหนึ่งคน
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บุคคลทั่วไปซึ่งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ ที่กำหนด
ในข้อ ๓ (๖) และมีคุณสมบัติตำมข้อ ๔ สำมำรถเสนอชื่อตนเองเพื่อเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิได้
ให้คณะกรรมกำรสรรหำตำมข้อ ๖ ร่วมกันสรรหำผู้ซึ่งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ ที่กำหนดในข้อ ๓ (๖) และมีคุณสมบัติตำมข้อ ๔ จำนวนยี่สิบสองคน
เสนอรัฐมนตรีเลือกให้เหลือจำนวนสิบเอ็ดคน
(๓) กำรสรรหำและกำรเลือกประธำนกรรมกำร ให้รัฐมนตรีเลือกประธำนกรรมกำรจำกผู้ซึ่ง
ได้รับเลือกตำม (๒)
เมื่อดำเนินกำรสรรหำและเลือกตำม (๑) (๒) และ (๓) เสร็จสิ้นแล้ว ให้รัฐมนตรีนำรำยชื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ข้อ ๘ ในกำรสรรหำและกำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้อ ๓ (๓) (๔) (๕)
และ (๖) ให้ สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุด มศึกษำมีห น้ำที่ ประชำสัมพันธ์และกำหนดระยะเวลำ
กำรเสนอชื่อ กำหนดแบบกำรเสนอชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเอกสำรและหลักฐำนของผู้เสนอชื่อ
และผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ตลอดจนทำหน้ำที่เป็นหน่วยธุรกำรในกำรดำเนินกำรจนเสร็จสิ้น
ข้อ ๙ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้ อ ๓ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มี วำระ
กำรดำรงตำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้
ข้อ ๑๐ นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้อ ๓
(๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ให้ อ อก เพรำะมี ค วำมประพฤติ เสื่ อ มเสี ย บกพร่ อ งต่ อ หน้ ำ ที่ หรื อ
หย่อนควำมสำมำรถ
(๔) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๔
(๕) เป็นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรอื่นตำมข้อ ๕ วรรคหนึ่ง เกินกว่ำหนึ่งคณะ
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระ ให้รัฐมนตรีเลือกประธำนกรรมกำร
จำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร
ในกรณี ที่ กรรมกำรตำมข้อ ๓ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) พ้ น จำกต ำแหน่ งก่ อนครบวำระ
ให้รัฐมนตรีเลือกกรรมกำรตำมข้อ ๓ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) จำกบุคคลซึ่งได้รับกำรเสนอรำยชื่อ
มำแล้วตำมข้อ ๗ (๑) วรรคหนึ่ ง หรือข้อ ๗ (๒) วรรคสำม แล้วแต่กรณี ซึ่งยังคงมีคุณ สมบัติ
ตำมข้อ ๔ และนำรำยชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ในกรณีที่ไม่อำจเลือกประธำนกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งได้ ให้รัฐมนตรีเสนอชื่อผู้ซึ่งมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ ที่กำหนดในข้อ ๓ (๖) และมีคุณสมบัติตำมข้อ ๔
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร
ในกรณีที่ไม่อำจเลือกกรรมกำรตำมวรรคสองได้ หำกเป็นกรณีกรรมกำรตำมข้อ ๓ (๓) (๔)
หรือ (๕) ให้ดำเนินกำรสรรหำ เลือก และแต่งตั้ง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมข้อ ๗ (๑) และ
วรรคสอง หำกเป็นกรณีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้รัฐมนตรีเสนอรำยชื่อผู้ซึ่งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ ที่กำหนดในข้อ ๓ (๖) และมีคุณสมบัติตำมข้อ ๔ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ภำยในเก้ำสิบวันก่อนครบวำระกำรดำรงตำแหน่งของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้อ ๓
(๓) (๔) (๕) และ (๖) อำจดำเนินกำรสรรหำ เลือก และแต่งตั้งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
เพื่อดำรงตำแหน่ งแทนประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ และให้ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอยู่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำตำมกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ กำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
และกำรพ้นจำกตำแหน่งของกรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรอุด มศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่
อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำต่อไปจนกว่ำจะได้มี
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำขึ้นใหม่ตำมกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๓ กำรนับวำระกำรดำรงตำแหน่งของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้อ ๓ (๓)
(๔) (๕) และ (๖) ให้ นั บ รวมวำระกำรด ำรงต ำแหน่ งตำมกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ กำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร วำระกำรดำรงตำแหน่ง
และกำรพ้ น จำกต ำแหน่ งของกรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็ น วำระ
กำรดำรงตำแหน่งตำมกฎกระทรวงนี้ด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมกำร
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ กำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร วำระกำรดำรงตำแหน่ง
และกำรพ้นจำกตำแหน่ งของกรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน
สมควรปรับ ปรุงจำนวนกรรมกำร คุณ สมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ กำรเลือกประธำนกรรมกำร
และกรรมกำร และกำรพ้นจำกตำแหน่งของกรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำประเทศ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

