เรื่องเสร็จที่ ๓๐/๒๕๕๐
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกษียณอายุราชการ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ ศธ
๕๔๐๑.๑/๕๗๕๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความ
ไดวา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่เปน
นิติบุคคล จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.
๒๕๔๑ ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมี ก ารเพิ่ ม วั ต ถุ ป ระสงค บ างประการ และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะกรรมการ สสวท. โดยกําหนดใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิไม
นอยกวาแปดคนแตไมเกินสิบสองคน ทั้งนี้ จะตองมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนครูผูสอนดาน
วิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต อยางนอยภาคละหนึ่งคน และปรากฏขอเท็จจริงวา มี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนครูผูสอนวิทยาศาสตร ภาคเหนือ (นายประดิษฐ เหลาเนตร) กําลัง
จะเกษียณอายุราชการ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๙ จึงเกิดปญหาวา นายประดิษฐ เหลาเนตร
จะพ น จากตํ า แหน ง การเป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป น ครู ผู ส อนด า นวิ ท ยาศาสตร หรื อ
คณิ ต ศาสตร ห รื อ ไม เนื่ อ งจากมาตรา ๑๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ส ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติวา นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง
เมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ และ (๔)
คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองตอหนาที่เทานั้น
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ขอหารือในประเด็น
ดังตอไปนี้
๑. ในกรณี ที่ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป น ครู ผู ส อนด า นวิ ท ยาศาสตร หรื อ
คณิตศาสตรเกษียณอายุราชการครู รวมทั้งการพนจากการเปนขาราชการครูในกรณีอื่นๆ ดวยนั้น
เปนการขาดคุณสมบัติหรือจะตองพนจากตําแหนงหรือไม อยางไร

สงพรอมหนังสือ ดวนมาก ที่ นร ๐๙๐๑/๐๐๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๐ ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
๒. ในกรณี ที่ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป น ครู ผู ส อนด า นวิ ท ยาศาสตร หรื อ
คณิตศาสตรไดรับการโยกยายไปรับราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาในภาคอื่นๆ หรือไมไดเปน
ครู ผู ส อนในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รวมทั้ ง กรณี ไ ด รั บ มอบหมายให ส อนวิ ช าอื่ น ที่ ไ ม ใ ช ด า น
วิทยาศาสตร หรือคณิ ตศาสตร จะเปนการขาดคุณสมบัติหรือจะต องพนจากตําแหนงหรือไม
อยางไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาขอหารือของสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบกับไดรับฟงคําชี้แจงจากผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
(สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) แลวเห็น วาควรตอบขอหารือรวมเปนประเด็ นเดี ยว โดยมี
ความเห็นวา เดิมตามมาตรา ๑๓ (๓)๑ แหงพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดกําหนดใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาสี่คนแตไมเกินแปด
คน และกําหนดคุณสมบัติไวในมาตรา ๑๔ (๑)๒ กลาวคือ จะตองเปนบุคคลที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และความจัดเจนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
กับกิจการของสถาบัน และเหตุแหงการพนจากตําแหนงเปนไปตามมาตรา ๑๗๓ ตอมาไดมีการ
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งไดเปลี่ยนแปลงองคประกอบของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓ (๓)๔

๑

มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ประกอบดวย
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาสี่คนแตไมเกินแปดคน
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ และความจั ด เจนทางวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และ
เทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับกิจการของสถาบัน
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
มาตรา ๑๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔
(๔) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองตอหนาที่
๔
มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ประกอบดวย
(มีตอหนาถัดไป)

๓
โดยกําหนดใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิสองประเภท ประเภทแรกคือ กรรมการผูทรงคุณวุฒิทั่วไป
ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ (๑)๕ และประเภทที่สอง นอกจากจะมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔
(๑) แลวจะตองเปนครูและไดทําการสอนดานวิทยาศาสตร หรือดานคณิตศาสตรในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต
อยางนอยภาคละหนึ่งคน เมื่อเจตนารมณของมาตรา ๑๓ (๓) กําหนดไวเชนนี้การเปนครูซึ่งไดทํา
การสอนด า นวิ ท ยาศาสตร หรื อ ด า นคณิ ต ศาสตร จ ากเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต จึงเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคลที่จะมีสิทธิไดรับ
แตงตั้ งเป น กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิป ระเภทที่ส องด ว ยอย า งหนึ่ ง ดังนั้ น ตราบใดที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิผู นั้นยังคงเปนครู และไดทําการสอนดานวิทยาศาสตร หรือดานคณิตศาสตรใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากเขตพื้นที่การศึกษาในภาคนั้นๆ อยู แมจะเกษียณอายุราชการหรือพน
จากการเปนขาราชการครูในกรณีอื่นๆ หากยังคงมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในมาตรา
๑๓ (๓) ก็ยังคงดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอไปได และหากกรรมการผูทรงคุณวุฒิผู
นั้นไดรับการโยกยายไปรับราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาในภาคอื่นๆ หรือไมไดเปนครูผูสอน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการผูทรงคุณวุฒิผูนั้นยอมขาดคุณสมบัติตามมาตราดังกลาว สวน
กรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิไดรับมอบหมายใหสอนวิชาอื่นที่ไมใชดานวิทยาศาสตร หรือดาน
คณิตศาสตร หากกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นไมไดสอนดานวิทยาศาสตร หรือดานคณิตศาสตรอีก
ตอไป ก็ยอมขาดคุณสมบัติและพนจากตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิดวยเชนกัน
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๕๐
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๔)
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตํ าแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล อม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาแปดคนแตไมเกินสิบสองคน ทั้งนี้ ตองมีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่เปนครูผูสอนดานวิทยาศาสตร หรือดานคณิตศาสตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากเขตพื้นที่
การศึกษาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต อยางนอยภาคละหนึ่งคน
ใหผูอํานวยการแตงตั้งพนักงานเปนผูชวยเลขานุการ
ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน

