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กฎกระทรวง
กําหนดจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
สําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๒ วรรคสองและวรรคสาม แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ” หมายความวา บุคคลที่แสดงออกซึ่งความสามารถอัน
โดดเด น อย า งเป น ที่ ป ระจั ก ษ ด า นใดด า นหนึ่ ง หรื อ หลายด า น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ บุ ค คลอื่ น ที่ มี
อายุ สภาพแวดลอม หรือประสบการณเดียวกัน
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่ไดรับการจัดตั้ง
ตามกฎหมาย ซึ่งสนับสนุนหรือใหเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ
“องคกรวิชาชีพ” หมายความวา องคกรวิชาชีพที่ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมาย
“องคกรเอกชน” หมายความวา สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐ านะ
เปนนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่เปนประโยชนทางการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมี
ความสามารถพิเศษโดยไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสองป
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ
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ขอ ๒ ใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษมีจํานวน
ยี่สิบเอ็ดคน ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนเกาคน ไดแ ก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา อธิการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผูอํานวยการสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนเจ็ดคน ซึ่งรัฐ มนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้ง
จากผูท่มี ีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูงในดานการศึกษา ดานการบริหาร
การศึกษา ดานการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ดานภาษาศาสตร ดานคณิตศาสตร
ดานวิทยาศาสตร ดานสังคมศาสตร ดานศาสนาและวัฒนธรรม ดานสาธารณสุข ดานกีฬา ดานศิลปะ
ดานการอาชีวะและเทคโนโลยี ดานดนตรี ดานกฎหมายหรือดานสุขภาพจิต ดานใดดานหนึ่งหรือ
หลายดานรวมกัน
(๔) กรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนองคกรวิชาชีพ และผูแทน
องคกรเอกชน แหงละหนึ่งคน
(๕) ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๓ กรรมการตามขอ ๒ (๓) และ (๔) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหา ม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๔ ในการเสนอชื่อกรรมการตามขอ ๒ (๓) และ (๔) ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรวมกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมควรเปนกรรมการแตละประเภท
เปนจํานวนสองเทาตามที่กําหนดในขอ ๒ (๓) และ (๔) เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการตามจํานวนที่กําหนด
ขอ ๕ กรรมการตามขอ ๒ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามขอ ๒ (๓) และ (๔) พนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๓ หรือขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ
ในประเภทนั้น
(๔) คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษจํานวนไมนอยกวา
สองในสามมีมติใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
ขอ ๗ ในกรณี ที่ กรรมการตามข อ ๒ (๓) หรื อ (๔) พ น จากตํ าแหน ง ก อนครบวาระ
ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง เวนแตวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนก็ได
ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
สําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนิน การแตงตั้งกรรมการ
ชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ครบวาระ และใหผูซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวากรรมการซึ่งแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๒ วรรคสองและวรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหจํานวน หลักเกณฑ
และวิธีการไดมาของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาสําหรับบุค คลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

