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คณะกรรมการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษา สำหรับเตรียมสอบครูผูช้่วยและผู้บริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภมูิภาค 

จำนวน 10 คน 9 ตำแหน่ง คำสั่งที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบด้วย 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ            เป็นประธานกรรมการ 
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       เป็นกรรมการ (ทั้ง 2 ท่าน) 

3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการ 
4. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       เป็นกรรมการ 
5. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา        เป็นกรรมการ 
6. เลขาธิการสภาการศึกษา                          เป็นกรรมการ 
7. ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย              เป็นกรรมการ 
8. ประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย          เป็นกรรมการ 
9. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.” 

จำนวนไม่เกิน 15 คน คำสั่งที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ประกอบด้วย 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัด หรอืรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย          เป็นประธานกรรมการ 
2. ศกึษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ                                             เป็นรองประธานกรรมการ 
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                           เป็นกรรมการ 
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                 เป็นกรรมการ 

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                  เป็นกรรมการ 

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    เป็นกรรมการ 

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                       เป็นกรรมการ 

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    เป็นกรรมการ 

4. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 6 คน (ซึง่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งโดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 โดยอย่างน้อยต้องมี) 

- ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน  
- ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

- ผู้แทนภาคประชาชน 
5. ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
6. รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

ด้านละหน่ึงคน 
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คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “อกศจ.” 

จำนวนไม่เกิน 9 คน คำสั่งที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบด้วย 

1. กรรมการใน กศจ. จำนวน 1 คน เป็นประธานอนุกรรมการ 

2. กรรมการใน กศจ. จำนวน 2 คน เป็นอนุกรรมการ	

3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด จำนวน 2 คน เป็นอนุกรรมการ 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นอนุกรรมการ 

5. ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจำเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่เกิน 2 คน 

เป็นผู้ช่วยเลขาธิการก็ได้ 

คณะกรรมการคุรุสภา 

ให้คณะกรรมการคุรุสภาตามกฏหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

จำนวน 12 คน 11 ตำแหน่ง คำสั่งที่ 17/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                เป็นประธานกรรมการ 

2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ           เป็นกรรมการ (ทั้ง 2 ท่าน) 

3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ          เป็นกรรมการ 

4. เลขาธิการสภาการศึกษา                              เป็นกรรมการ 

5. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     เป็นกรรมการ 

6. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           เป็นกรรมการ 

7. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา            เป็นกรรมการ 

8. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นกรรมการ 

9. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    เป็นกรรมการ 

10. สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการ 

11. เลขาธิการคุรุสภา                              เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ก.ค.ศ.” 

จำนวน 14 คน 13 ตำแหน่ง คำสั่งที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                เป็นประธานกรรมการ 

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 9 คน 

2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ           เป็นกรรมการ (ทั้ง 2 ท่าน) 

3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ          เป็นกรรมการ 

4. เลขาธิการคณะกรรมการพลเรีือน (ก.พ.)     เป็นกรรมการ 

5. เลขาธิการสภาการศึกษา                              เป็นกรรมการ 

6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     เป็นกรรมการ 

7. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           เป็นกรรมการ 

8. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา            เป็นกรรมการ 

9. เลขาธิการคุรุสภา                              เป็นกรรมการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน 

- รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งจากบุคคล ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง  

- ด้านละ 1 คน  

o ด้านทรัพยากรบุคคล 
o ด้านการศึกษา 
o ด้านกฏหมาย 

- กรณีจะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้เป็นกรรมการตาม (3)  

ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งประเภท ผู้บริหารระดับสูงหรือมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

10. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
- ให ้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

- ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทำการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. จำนวน 3 องค์คณะ 

- แต่ละคณะมีจำนวนไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย 

o อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
o อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ 
o อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 



ผอ.หนุ่ม ครับ 

www.Krunoomtutor.com/Youtube : ผอ.หนุ่ม ครับ/Facebook : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID Line : Krunoomtutor 

4 

คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิสามัญ “อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ” 

1. แต่งตั้งจากกรรมการใน ก.ค.ศ. เว้นแต่ มีเหตุผลจำเป็น อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่เป็นกรรมการใน ก.ค.ศ.            
เป็นประธานอนุกรรมการ 

2. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 11 คน 

- ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ด้านละ 1 คน  

o ด้านทรัพยากรบุคคล 
o ด้านการศึกษา 
o ด้านกฏหมาย 
o ด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ  

3. อนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 คน 

4. อนุกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน  

- เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการใน สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

หมวด 1 มาตรา 7 คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ประกอบด้วย 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธาน 

2. ปลัดกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์    เป็นรองประธาน 

3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย       กรรมการ 

4. ปลัดกระทรวงยุติธรรม       กรรมการ 

5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       กรรมการ 

6. อัยการสูงสุด        กรรมการ 

7. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ      กรรมการ 

8. อธิบดีกรมการปกครอง       กรรมการ 

9. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     กรรมการ 

10. อธิบดีกรมสุขภาพจิต       กรรมการ 

11. อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง    กรรมการ 

12. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน  
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ      กรรมการ 

13. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
- จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทำในวิชาชีพสังคมสังเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฏหมาย แพทย์  

- ไม่น้อยกว่า 7 ปี วิชาชีพละ 2 คน  

- โดยจะต้องมีผู้แทนภาคเอกชน อย่างน้อย วิชาชีพละ 1 คน 
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- แต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในด้านสวัสดิการเด็กมา ไม่น้อยกว่า 7 ปี อีก   

จำนวน 2 คน 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็น สตรี ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  

14. โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ซึ่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศกึษาสำหรับคนพิการ 

หมวด 2 มาตรา 11 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประกอบด้วย 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นประธานกรรมการ 

2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่มาจากองค์กรคนพกิาร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง 

3. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 10 คน ได้แก ่

- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- เลขาธิการสภาการศึกษา 
- เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
- อธิบดีกรมการแพทย์ 
- อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ 
- เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีิวิตคนพิการแห่งชาติ 

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ใน 

- ด้านการบริหารการศึกษา 
- ด้านการศึกษาสำหรับคนพิการด้านกฏหมาย 
- ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
- ด้านเทคโนโลยีและส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 
- ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านรวมกัน 
ทั้งนี้ อย่างน้อย 7 คน ต้องมาจากองค์การคนพิการแต่ละประเภท 

5. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และ ให้แต่งตั้งข้าราชการในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

มาตรา 22 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย 

1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานกรรมการ 

2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย 
เป็นรองประธานกรรมการ คนที่่หนึ่ง 

3. ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนองค์การคนพิการ 1 คน เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง 

4.  ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
8. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
9. ผู้แทนสำนักงบประมาณ 

10. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีิวิตคนพิการแห่งชาติ และ 
11. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง จำนวน 11 คน ในจำนวนนี้ จะต้องมีผู้แทนองค์การคนพิการ 

แต่ละประเภท อย่างน้อย 7 คน เป็นกรรมการ และ 

12. ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการสภาการศึกษา 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 จำนวน 41 คน ประกอบด้วย 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ      เป็นประธานกรรมการ 

2. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 11 คน 

- ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   

- ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ปลัดกระทรวงแรงงาน 
- ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา 
- เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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3. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน     จำนวน 1 คน 

4. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จำนวน 1 คน 

5. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ    จำนวน 1 คน 

6. กรรมการที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์   จำนวน 2 รูป 

7. กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  จำนวน 1 คน 

8. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น    จำนวน 1 คน 

9. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 คน  

ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง  

- ด้านการศึกษา 
- ด้านกฏหมาย 
- ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
- ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
- ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัด และการประเมินผลการศึกษา 
- ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และธุรกิจ และบริการด้านพัฒนาสังคม และสิทธิมนุษยชน 
- ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร 
- ด้านสื่อสารมวลชน 
- ด้านการเมืองการปกครอง 
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และ 
- ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านรวมกัน 

10. เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

 

  

 


