เรื่องเสร็จที่ ๒๘๕/๒๕๕๓
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๕๑๐๑/๑๒๔๘๒ ลง
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๕๑๐๑/๑๓๐๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ดวยมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหรัฐมนตรีแตงตั้งประธานกรรมการ
มาตรฐานวิ ช าชี พ จากกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการคุ รุ ส ภา และมาตรา ๒๔ แห ง
พระราชบัญญัติเดียวกันบัญญัติใหประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ปและอาจไดรับแตงตั้งอีก แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได และกรณีที่
พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหนําความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม และให
ผูไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ในกรรมการมาตรฐานวิชาชีพชุดที่ ๑ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) นายกฤษฎาง แถวโสภา ได รั บ แต ง ตั้ ง เป น ประธานกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ลง
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ และไดลาออกเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
(๒) นายสมเชาว เกษประทุม ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ลง
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยคําสั่งแตงตั้งกําหนดใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน และไดลาออกเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙
(๓) รองศาสตราจารย สมศั กดิ์ คงเที่ ยง ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยคําสั่งแตงตั้งกําหนดใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับ
วาระที่ เ หลื อ อยู ข องผู ซึ่ ง ตนแทน และพ น จากตํ า แหน ง เนื่ อ งจากครบวาระการดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการคุรุสภาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑
(๔) นายธนารัชต สมคเณ ซึ่งเปนกรรมการคุรุสภาผูทรงคุณวุฒิ ชุดที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑
โดยคําสั่งแตงตั้งกําหนดใหมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป

สง พร อ มหนั ง สื อ ด ว นที่ สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๔๕๘ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๕๒ มีมติใหสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับปญหา
การแตงตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ ที่แตงตั้งนายธนา
รัชต สมคเณ (ซึ่งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา ชุดที่ ๒) เปนประธาน
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพชุดที่ ๑ แทนประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคนเดิมที่ขาดคุณสมบัติ
โดยระบุในประกาศกระทรวงศึกษาธิการใหมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป ตามมาตรา ๒๔ แหง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งแตวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑
โดยมีเจตนาที่จะใหนายธนารัชต สมคเณ เปนประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพในชวงที่เปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภาจะมีผลทําใหนายธนารัชต สมคเณ ยังเปนประธาน
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ชุดที่ ๒ ดวยหรือไม เนื่องจากการดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพของนายธนารัชต สมคเณ ยังไมครบวาระการดํารงตําแหนงสี่ปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. ถาหากการแตงตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ชุดที่ ๒ ไมถูกตองตาม
กฎหมาย การประชุมของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ชุดที่ ๒ ซึ่งมีนายธนารัชต สมคเณ เปน
ประธานในที่ประชุม และกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไดมีมติและมีการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จะ
มีผลทําใหมติและการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไมชอบดวย
กฎหมายหรือมีผลเสียไปหรือไม
๓. หากการประชุ ม และมติ ข องคณะกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ ไม ช อบด ว ย
กฎหมายตามขอ ๒ จะมีผลทําใหกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่มาประชุมตองคืนเบี้ยประชุม คา
พาหนะ คาที่พัก หรือสิทธิประโยชนอื่นใด ในการเดินทางมาประชุมหรือเขารวมประชุมในฐานะ
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือไม
๔. เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการแตงตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมิใหเกิดปญหา
การตีความเชนนี้อีก ในกรณีที่วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพครบวาระสี่ปไมพรอมกัน และจะตองแตงตั้งกรรมการคุรุสภาผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคุรุสภาเปนประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ควรระบุขอความวาระการดํารง
ตําแหนงในประกาศกระทรวงศึกษาธิการไวอยางไร
ต อ มากระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได มี ห นั ง สื อ ที่ ศธ ๕๑๐๗.๒/๔๘๙ ลงวั น ที่ ๘
กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๓ ถึ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ขอหารื อ เพิ่ ม เติ ม ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในประเด็นดังนี้
๕. มาตรา ๒๒ แห งพระราชบัญญัติสภาครูและบุค ลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ บัญญัติวา “การสรรหา การเลือก และการเลือกตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา
๒๑ (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของคุรุสภา” และขอบังคับคุรุสภาวา
ดวยวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแตงตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.

๓
๒๕๔๗ ขอ ๑๓ ไดกําหนดรายละเอียดวิธีการเกี่ยวกับการแตงตั้งประธานกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๑) เพิ่มเติมวา “ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเลือกกันเอง
เพื่อเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งคนเปนประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตอ
ประธานกรรมการคุ รุ ส ภา แล ว ให ป ระธานกรรมการคุ รุ ส ภาเสนอรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งเปนประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” ดวยนั้น จะเปนการชอบดวย
กฎหมายหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๘) ได พิ จ ารณาข อ หารื อ ของสํ า นั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา โดยไดรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา) แลว ปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ชุดที่ ๑ มี
องคประกอบครบถวนตามที่มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ กํ า หนดไว ใ นวั น ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ ดั ง นั้ น วาระการดํ า รงตํ า แหน ง ของ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ชุดที่ ๑ จึงเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ และครบวาระ
การดํารงตําแหนงในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๒ โดยในระหวางที่ยังไมครบวาระการดํารงตําแหนง
ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ชุดที่ ๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้งนาย
ธนารัชต สมคเณ เปนประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแทนรองศาสตราจารยสมศักดิ์ คงเที่ยง
ที่ไดออกจากตําแหนงประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๕๒
ตอมาเมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ชุดที่
๑ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๒ แลว ไดมีการสรรหา เลือก และเลือกตั้งกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพชุดใหม โดยในระหวางนั้นคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ชุดที่ ๑ ยังคงปฏิบัติหนาทีต่ อ ไป
และเมื่อไดมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ
(๕) แหงพระราชบัญญั ติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว นายธนารัชต
สมคเณ ไดเขารวมประชุมกับกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ชุดที่ ๒ ดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอเท็จจริงดังกลาวประกอบ
กับบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของแลว มีความเห็นในแตละประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เห็นวา เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา การแตงตั้งนายธนารัชต สมคเณ
ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเปนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนรอง
ศาสตราจารยสมศักดิ์ คงเที่ยง ซึ่งออกจากตําแหนงประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกอนครบ
วาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๒ คําสั่งแตงตั้งนายธนารัชต สมคเณ จึงอยูาย
ใตบังคับมาตรา ๒๔๑ วรรคสาม ซึ่งบัญญัติวา ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนง
๑

มาตรา ๒๔ กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ใหอยูใน
ตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งอีก แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการซึ่ง พนจากตําแหน ง ตามวาระนั้นอยู ใ น
ตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่

๔
กอนครบวาระ ใหนําความในมาตรา ๑๖๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อมาตรา ๑๖ วรรค
สอง บัญญัติใหผูไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน ดังนั้น
นายธนารั ช ต สมคเณ จึ ง ดํ า รงตํ า แหน ง ประธานกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ ได เ ท า กั บ วาระที่
เหลืออยูของรองศาสตราจารยสมศั กดิ์ คงเที่ยง และครบวาระการดํา รงตําแหนงในวัน ที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๒
ประเด็นที่สองและประเด็นที่สาม เห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแลววา
นายธนารัชต สมคเณ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไดเทากับวาระที่เหลืออยู
ของรองศาสตราจารยสมศักดิ์ คงเที่ยง ซึ่งสิ้นสุดลงในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๒ การกําหนดให
นายธนารัชต สมคเณ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเกินกวาวาระที่เหลืออยู
ของรองศาสตราจารยสมศักดิ์ คงเที่ยง จึงขัดตอมาตรา ๑๖ วรรคสอง และทําใหคําสั่งในสวนนี้ ไม
ชอบด ว ยกฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ต อ งเพิ ก ถอนประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการฯ ฉบับลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อแตงตั้งผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ชุดที่ ๒ ตอไป อยางไรก็ตาม การประชุม มติและการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน
มาตรา ๒๕๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มีนายธนารัชต
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหนําความในมาตรา ๑๖
วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑
(๑) (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รั ฐ มนตรี ใ ห อ อก เพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ หย อ น
ความสามารถ
(๔) ขาดคุ ณสมบั ติห รื อมีลักษณะต องหามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕
แลวแตกรณี
(๕) คณะกรรมการคุรุสภามีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเทาที่มีอยู เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
๒
มาตรา ๑๖ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ใหอยูในตําแหนงคราวละสี่
ป และอาจไดรับการแตงตั้งอีก แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งแทนอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะมี
การแตงตั้งแทนหรือไมก็ได
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูใน
ตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
๓
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใชหรือ
เพิกถอนใบอนุญาต

๕
สมคเณ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมรวมกับกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอื่นตามมาตรา ๒๑๔ แหง
พระราชบัญญัติเดียวกันยอมไมเสียไป และกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่เขารวมประชุมไมตองคืน
เบี้ยประชุม คาพาหนะ คาที่พัก หรือสิทธิประโยชนอื่นใด ในการเดินทางมาประชุมหรือเขารวม
ประชุมในฐานะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติวา “ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาที่หรือกรรมการใน
คณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการ
แตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง การพนจากตําแหนงเชนวานี้
(๒) กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา
(๓) สงเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภากําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพ
(๔) สงเสริม ยกยอง และพัฒนาวิชาชีพไปสูความเปนเลิศในสาขาตาง ๆ ตามที่กําหนดใน
ขอบังคับของคุรุสภา
(๕) แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่ อ
กระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ
(๗) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย
ใหคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอรายงานการดําเนินงานประจําปตอคณะกรรมการคุรุ
สภา ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
๔
มาตรา ๒๑ ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุรุ
สภา
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการศึกษา การบริหาร และกฎหมาย
(๔) กรรมการจากคณาจารยในคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา ทั้งของรัฐและ
เอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสอง
คน
(๕) กรรมการจากผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาจํ า นวนหกคน ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง มาจากผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงครูที่มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวาสิบป หรือดํารง
ตําแหนงอาจารย ๓ หรือมีวิทยฐานะเปนครูชํานาญการขึ้นไป ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนง
ผู บริหารสถานศึกษาที่ มีประสบการณใ นตํ า แหนง ไมนอยกวาสิบ ป ผูประกอบวิ ชาชีพทางการศึ กษาที่ดํ ารง
ตําแหนงผูบริหารการศึกษาที่มีประสบการณในตําแหนงไมนอยกวาสิบป และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มี
ประสบการณในตําแหนงไมนอยกวาสิบป
ใหเลขาธิการคุรุสภา เปนกรรมการและเลขานุการ
การกําหนดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอื่น ใหเปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา

๖
ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่”๕
ประเด็นที่สี่ เห็นวา พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ ไดบัญญัติใหคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสี่ปตามมาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๔๗ วรรคหนึ่ง โดยในมาตรา ๒๑
(๑)๘ ไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
จากกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการคุ รุ ส ภา ดั ง นั้ น วาระการดํ า รงตํ า แหน ง ของ
คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจึงไมอาจเริ่มตนและสิ้นสุดลงพรอมกัน
ได อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติหนาที่ หากกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภาซึ่งเปน
ประธานกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการคุ รุ ส ภาซึ่ ง เป น ประธานกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ ผู นั้ น และกรรมการอื่ น ใน
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พก็ยังคงปฏิบัติหนา ที่ตอไปไดจนกวาคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพชุดใหมจะเขารับหนาที่ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๔๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ประเด็นที่หา เห็นวา ขอ ๑๓๑๐ แหงขอบังคับคุรุสภาวาดวยวิธีการสรรหา การ
เลือก การเลือกตั้ง และการแตงตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนการกําหนด
กระบวนการแต ง ตั้ ง ประธานกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ โดยให ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการคุรุสภาเลือกกันเองเพื่อเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งคนเปนประธาน
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตอประธานกรรมการคุรุสภา แลวใหประธานกรรมการคุรุสภาเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งเปนประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใหเกิด
ความโปรงใสในการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้น ขอบังคับคุรุสภาวาดวย
วิธี การสรรหา การเลื อ ก การเลื อ กตั้ง และการแต งตั้ ง คณะกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ พ.ศ.
๒๕๔๗ ที่กําหนดไวตามขอ ๑๓๑๑ จึงเปนเพียงการกําหนดวิธีดําเนินการและไมมีผลเปนการลบ
ล า งอํ า นาจหน า ที่ ข องรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารตามมาตรา ๒๑ ๑๒ (๑) แห ง
๕

มาตรา ๑๙ ถาปรากฏภายหลัง วาเจาหน าที่ห รือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํา นาจ
พิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุ
ใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง การพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตาม
อํานาจหนาที่
๖
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
๗
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน
๘
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน
๙
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน
๑๐
ขอ ๑๓ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเลือกกันเองเพื่อเสนอชื่อกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งคนเปนประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตอประธานกรรมการคุรุสภา แลวใหประธาน
กรรมการคุรุสภาเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งเปนประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
๑๑
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๐, ขางตน
๑๒
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน

๗
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการแตงตั้งประธานกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤษภาคม ๒๕๕๓

