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พระราชบัญญัติ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๗ ใหสถาบันเปนนิติบุคคลและเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) ริเริ่ม ดําเนินการ สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนา
หลักสูตร วิธีการเรียนรู วิธีสอน และการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลัก
(๒) สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย นักเรียน
นิสิต และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
(๓) ส ง เสริ ม ประสาน และจั ด ให มี ก ารค น คว า วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง และจั ด ทํ า แบบเรี ย น
แบบฝกหัด เอกสารทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐอุปกรณ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(๔) สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
(๕) พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ตลอดทั้งการสงเสริมการผลิตครู อาจารย ที่มี ค วามสามารถพิเ ศษทางด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(๖) ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า แก ก ระทรวง ทบวง กรม ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น
หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชนที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษา
เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ตาม (๑) ถึง (๕)”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
และผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาแปดคนแตไมเกินสิบสองคน ทั้งนี้ ตองมีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่เปนครูผูสอนดานวิทยาศาสตร หรือดานคณิตศาสตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากเขต
พื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต อยางนอยภาคละหนึ่งคน
ใหผูอํานวยการแตงตั้งพนักงานเปนผูชวยเลขานุการ
ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘

หมายเหตุ : เหตุ ผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมี การประกาศใช บั งคับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งไดกําหนดใหมีการจัดตั้งสวนราชการและหนวยงานอื่น
ของรัฐที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดังนั้น เพื่อมิใหอํานาจหนาที่ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีซ้ําซอนกับสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐดังกลาว จึงเห็นสมควรกําหนดใหสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมุงสงเสริมการศึกษาคนควาและวิจัยหลักสูตร วิธีสอน และ
การประเมินผลการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลัก การพัฒนาและสงเสริมบุคลากร
การฝกอบรมครู และการพัฒนาและสงเสริมบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และการใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับการศึกษาคนควาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี รวมทั้งปรับปรุงองคประกอบของ
คณะกรรมการ เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม และสอดคล อ งกั บ การปฏิ รู ป ระบบราชการ จึ ง จํ า เป น ต อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

