บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
เหตุผล
โดยที่มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จึงจาเป็นต้องกาหนดขอบเขตหน้าที่และอานาจ และการจัดระเบียบบริหารราชการของกระทรวงดังกล่าว
ให้ชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการในระดับต่าง ๆ ของกระทรวงมีเอกภาพ สามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

(ฉบับรับฟังความคิดเห็น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ....
...........................................
...........................................
...........................................
....................................................................................................................................
..........................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
....................................................................................................................................
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒
(๒) พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
(๓) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การอุดมศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้
และนวัตกรรม ผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญา
และระดับต่ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน

(ฉบับรับฟังความคิดเห็น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๒
“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทีไ่ ม่อยู่ในสังกัด
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐที่เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
“ส่วนราชการในกระทรวง” หมายความว่า ส่วนราชการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๘
“หน่วยงานในกากับ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนที่อยู่ในกากับ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ไม่หมายความรวมถึง
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
“การวิจัย” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบ
อันจะทาให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรม อันจะสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
“ระบบวิจัย” หมายความว่า การทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกันอย่างประสานสอดคล้อง และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
“มาตรฐานการอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดขัน้ ต่าเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพ และเกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อกาหนดขั้นต่าของหลักสูตร
และข้อกาหนดขั้นต่าของเกณฑ์ในการขอตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
“นวัตกรรม” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ บริการ กรรมวิธี ที่เกี่ยวกับการผลิต
การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอื่นใด
ทั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสาคัญและนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
“สภา” หมายความว่า สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๓
มาตรา ๕ ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มาใช้บังคับแก่การบริหารราชการกระทรวงโดยอนุโลม เว้นแต่
ในพระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มอี านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ตามที่กาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๗ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีหน้าที่และอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งให้มีหน้าที่
และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ ให้มีการพัฒนากาลังคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ และให้ดาเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
ชุมชน และสังคม ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงหรือกากับ
ดูแลของรัฐมนตรี รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และดาเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
(๓) จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
และความร่วมมือในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
(๔) ปฏิบัติการอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของกระทรวง
ในการดาเนินการตาม (๓) กระทรวงอาจมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด
หรือในกากับเป็นผู้ดาเนินการ หรืออาจร่วมทุน หรือร่วมดาเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานเอกชนหรือต่างประเทศก็ได้

(ฉบับรับฟังความคิดเห็น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๔
หมวด ๒
การแบ่งส่วนราชการ
มาตรา ๘ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีส่วนราชการ
ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(๔) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๕) สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
(๖) สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(๗) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนราชการตาม (๗) มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีระเบียบบริหารราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
มาตรา ๙ การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) และ (๖) ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ระบุหน้าที่และอานาจของแต่ละส่วนราชการ
ไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว
มาตรา ๑๐ สานักงานรัฐมนตรีมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง
มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสานักงานรัฐมนตรีซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติ
ราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้
มาตรา ๑๑ สานักงานปลัดกระทรวงมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับราชการประจา
ทัว่ ไปของกระทรวง รวมทั้งขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง และรับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด
ส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนด้านการอุดมศึกษา
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และแผนอื่น มีปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

(ฉบับรับฟังความคิดเห็น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
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มาตรา ๑๒ กรมวิทยาศาสตร์บริการมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการให้บริการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยกากับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
เป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน มีอธิบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
มาตรา ๑๓ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่และอานาจเกีย่ วกับ
การจัดและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทาข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต จัดทาฐานข้อมูล
การอุดมศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการอุดมศึกษา และทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเลขาธิการ
คนหนึ่งซึ่งมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
มาตรา ๑๔ สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษามีหน้าที่และอานาจ
เกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การกากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และทาหน้าที่เป็น
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา มีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งมีฐานะเทียบเท่า
อธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
มาตรา ๑๕ สานักงานปรมาณูเพื่อสันติมีหน้าที่และอานาจเกีย่ วกับการเสนอแนะ
นโยบาย แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และกากับให้เกิดความปลอดภัย
แก่ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี กากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์
ในทางสันติให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล มีเลขาธิการคนหนึง่
ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นให้เป็นไป
ตามกฎหมาย นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
มาตรา ๑๖ ระเบียบปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
เพื่อประโยชน์ในการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของทางราชการและการสรรหา
หรือเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้ถือว่าผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงซึ่งเป็นส่วนราชการเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
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หมวด ๓
การจัดระเบียบราชการ
ส่วนที่ ๑
รัฐมนตรี
มาตรา ๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวง
กาหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนด้านการอุดมศึกษา แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
และแผนอื่น และนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกาหนดหรืออนุมัติ
โดยจะให้มรี ัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวง ใหเป็นไปตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๘ นอกจากหน้าที่และอานาจตามมาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่
และอานาจเกี่ยวกับการอุดมศึกษา ดังนี้
(๑) เสนอแนะต่อสภาในการจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
(๒) เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีด้านการอุดมศึกษาต่อสภา รวมทั้ง
เสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา
(๓) ให้คาแนะนาในการพิจารณาคาของบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงและงบประมาณของกองทุนต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาคาของบประมาณและหลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินกองทุนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
(๕) เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๖) กาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคานึงถึง
การมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาด้วย
(๗) รับรองและเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และรับรอง
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๘) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และเลิกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
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(๙) เสนอแนะและให้ความเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ทีไ่ ม่อยู่ในสังกัดของกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี
(๑๐) เสนอแนะให้สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีธรรมาภิบาล
(๑๑) วินิจฉัยสั่งการเพื่อยับยั้งหรือยุติการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง
(๑๒) วินิจฉัยสั่งการเพื่อยับยั้งหรือยุติการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
อย่างร้ายแรง
(๑๓) วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ร่วมกัน
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงอันมิใช่กิจการของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง
แห่งใดโดยเฉพาะ และกาหนดแนวทางการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
(๑๔) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีและสภา
(๑๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภามอบหมาย
การดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๘) (๙) และ (๑๑) รัฐมนตรีต้องดาเนินการ
โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่วนการดาเนินการตาม
(๖) (๗) และ (๑๒) รัฐมนตรีต้องดาเนินการโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา สาหรับการดาเนินการตาม (๘) และ (๙) คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาอาจให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีได้
มาตรา ๑๙ นอกจากหน้าที่และอานาจตามมาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่
และอานาจเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
(๑) ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในการพิจารณาคาของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรม
(๒) วางระบบการบูรณาการการดาเนินงานและงบประมาณของหน่วยงานในกากับ
ของรัฐมนตรีทดี่ าเนินการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกากับให้เป็นไปตามระบบดังกล่าว
(๓) ขอให้กระทรวง ทบวง กรมอื่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานภาคเอกชน ให้ข้อมูล สถิติ ผลการดาเนินการ และการอื่นที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น
(๔) ปฏิบัติการอืน่ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือสภามอบหมาย
ในการดาเนินการตาม (๒) สภาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกาหนด
ระเบียบขึ้นใช้บังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ก็ได้
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๘
ส่วนที่ ๒
ปลัดกระทรวง
มาตรา ๒๐ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีปลัดกระทรวงคนหนึ่ง มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจาในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทาง
และแผนปฏิบัติราชการ กากับการทางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสาน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามแผนงานของกระทรวง
(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดกระทรวง
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ
ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มรี องปลัดกระทรวงหรือผู้ชว่ ยปลัดกระทรวงหรือมีทั้งรองปลัดกระทรวง
และผู้ชว่ ยปลัดกระทรวง ให้รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดกระทรวง
ให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ในสานักงานปลัดกระทรวงมีหน้าที่และอานาจตามที่ปลัดกระทรวงกาหนดหรือมอบหมาย
หมวด ๔
คณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกอบด้วย

มาตรา ๒๑ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “กกอ.”

(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอร่วมกัน
ของผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้แทนที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้แทนทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และผู้แทนสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อานวยการสานักงบประมาณ
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๙
(๓) กรรมการซึ่งมาจากผู้เคยดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี จานวนไม่เกินสองคน
(๔) กรรมการซึ่งมาจากผู้เคยดารงตาแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี จานวนไม่เกินสองคน
(๕) กรรมการซึ่งมาจากการแต่งตั้งของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จานวนไม่เกินสองคน
(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาและแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี
จากผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการศึกษา
ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคม ด้านอุตสาหกรรม
หรือด้านธุรกิจ จานวนไม่เกินเจ็ดคน
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ กรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาม (๖) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
การสรรหากรรมการตาม (๓) และ (๔) ผู้เข้ารับการสรรหาจะต้องไม่ดารงตาแหน่ง
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรืออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาใดในขณะที่เข้ารับการสรรหา
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจาก
ตาแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๖)
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ นอกจากการให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบแก่รัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๘) (๙) และ (๑๑) แล้ว กกอ. มีหน้าทีแ่ ละอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติการการพัฒนากาลังคน
ของประเทศและการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน
การอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ที่สภากาหนด
(๒) เสนอแนะและให้ความเห็นเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีเรื่องการจัดสรร
เงินอุดหนุนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษาซึ่งกระทากับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๓) กากับ เร่งรัด ติดตาม และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
ด้านการอุดมศึกษาและการใช้งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
(๔) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
ตามหลักการอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อให้ดาเนินการตามมาตรา ๗
(๖) เสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แก่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(๗) กากับ เร่งรัด ติดตาม และให้คาแนะนาแก่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในการจัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษา โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท ผู้เรียน คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และสถิติอื่นที่ถูกต้องและทันสมัย รวมทั้ง
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑๐
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และการพัฒนาประเทศบนฐานความรู้ได้ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์ต่อสาธารณชนตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๘) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาตามหน้าที่และอานาจ
ต่อรัฐมนตรี
(๙) ให้คาปรึกษา คาแนะนา และความเห็นต่อรัฐมนตรีหรือสภาตามที่รัฐมนตรี
หรือสภามอบหมาย
(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาการแทนหรือเพื่อดาเนินการ
ตามที่ กกอ. มอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่
หรืออานาจของ กกอ. หรือตามทีค่ ณะรัฐมนตรีหรือสภามอบหมาย
การใช้อานาจของ กกอ. ต้องคานึงถึงความเป็นอิสระ ความหลากหลาย ประเภท
และกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสถานภาพของแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถาบันอุดมศึกษาด้วย
มาตรา ๒๓ การประชุม กกอ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม กกอ. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้มีการประชุม กกอ. อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๒๔ กกอ. อาจขอให้สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน
หรือบุคคล ส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน สถิติ สรรพสมุดบัญชี หรือเชิญบุคคลมาให้ข้อเท็จจริง
และแสดงความคิดเห็นได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อประกอบการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
มาตรา ๒๕ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นใด
ตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “กมอ.”
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของสภา
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑๑
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซง่ึ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหา
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ดา้ นการอุดมศึกษา
จานวนไม่เกินสี่คน
ให้เลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดารงตาแหน่งนายกสภาหรือ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดีหรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา หรือตาแหน่งอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมิได้
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องทางานด้วยความเป็นอิสระ
และทางานเต็มเวลา
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละหกปี
และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้น
จากตาแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการทาบัญชีสารองเพื่อเลื่อนขึ้นมา
ดารงตาแหน่งแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ นอกจากการให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบแก่รัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๘ (๖) (๗) และ (๑๒) และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘
(๘) และ (๙) แล้ว กมอ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยคานึงถึงประเภทและกลุ่มของ
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา ตลอดจนความเป็นอิสระและความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งด้วย
(๒) จัดลาดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตามประสิทธิผลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศผลดังกล่าวให้สาธารณชนทราบตามระยะเวลา
ที่สภากาหนด
(๓) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอต่อสภาให้กาหนดมาตรการทางการเงิน
การคลังและสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา
(๔) ให้คาแนะนาและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดของกระทรวงอย่างต่ อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ
(๕) กากับ เร่งรัด ติดตาม และให้คาแนะนาแก่สานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาในการจัดทาฐานข้อมูล มาตรฐานการอุดมศึกษา
(๖) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาตามหน้าที่และอานาจ
ต่อรัฐมนตรี
(๗) ให้คาปรึกษา คาแนะนา และความเห็นต่อรัฐมนตรีห รือสภาตามที่รัฐมนตรี
หรือสภามอบหมาย
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑๒
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาการแทนหรือเพื่อดาเนินการตามที่ กมอ.
มอบหมาย
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่
หรืออานาจของ กมอ. หรือตามที่คณะรัฐมนตรี หรือสภามอบหมาย
การใช้อานาจของ กมอ. ต้องคานึงถึงความเป็นอิสระ ความหลากหลาย
ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา และสถานภาพของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาด้วย
มาตรา ๒๘ ในการกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา กมอ. ต้องยึดหลักการ
ดังต่อไปนี้
(๑) มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องกาหนดให้ทันสมัยตามพัฒนาการของโลก
และสังคม
(๒) มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องกาหนดโดยคานึงถึงความหลากหลาย
ของประเภทและกลุ่ม ของสถาบันอุดมศึกษา
(๓) มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับความรู้ สมรรถนะ ทักษะ
เจตคติ ซึ่งเป็นผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ซึ่ งเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนและสามารถวัดได้ การกาหนดวิธีการ
จัดการศึกษาต้องกระทาเพียงเท่ าที่จาเป็นตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่า
โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา
(๔) ต้องรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ ผู้เรียน
และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกว้างขวาง
(๕) มีระบบให้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นระยะ และมีระบบการให้ส ถาบันอุดมศึกษาอุทธรณ์
คาวินิจฉัยหรือคาสั่ง กมอ. ได้
(๖) หลักการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ ให้นามาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๕
การจัดระเบียบบริหารราชการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงที่เป็นนิติบุคคล

มาตรา ๓๑ ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงที่เป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(ฉบับรับฟังความคิดเห็น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑๓
การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.อ.” ทาหน้าที่เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๓๓ กระทรวงอาจขอให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและแผนงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น
ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์ในการจัดทาฐานข้อมูล
การอุดมศึกษาและการปฏิบัติราชการในหน้าที่และอานาจได้
ความในวรรคหนึ่งให้นามาใช้บังคับแก่สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่อยู่ในสังกัด
ของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๖
กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
มาตรา ๓๔ ให้จัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา” มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้งบอุดหนุนทั่วไปแก่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงการพัฒนากับสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อนาไปพัฒนาการผลิตกาลังคนในสาขาที่ประเทศมีความต้องการหรือเพื่อพัฒนา
ในด้านอื่นตามที่สภากาหนด
การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กองทุน การใช้จ่ายเงินกองทุน และการบริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ

(ฉบับรับฟังความคิดเห็น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑๔
มาตรา ๓๖ ให้สานักงานรัฐมนตรี สานักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
และสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งเป็นส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เป็นส่วนราชการที่มีชื่อ
อย่างเดียวกันในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตามวรรคสอง
ไปเป็นของส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๗ ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็นส่วนราชการ
ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม ยกเว้นสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เป็นสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ยกเว้นสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาไปเป็นของ
ส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เลขาธิการและรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึง่ ดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ีใ้ ช้บงั คับ เป็นเลขาธิการและรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป โดยยังคงให้อยู่ในระดับตาแหน่งเดิม
และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่น้อยกว่า
ที่ได้รับอยู่เดิม จนกว่าจะพ้นจากตาแหน่งหรือได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่น
มาตรา ๓๘ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน
เงินงบประมาณ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของสานักมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการในกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๙ ให้สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนราชการ
ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม ยกเว้นสถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เป็นสานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ซึ่งเป็นส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ยกเว้นสถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑๕
ทางวิทยาศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ไปเป็นของสานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทาหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อาจกาหนดวิธีปฏิบัติในการบริหารหรือดาเนินการโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่โอนไปตามวรรคหนึ่ง
จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการดังกล่าวก็ได้
มาตรา ๔๐ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน
เงินงบประมาณ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของสถาบันพัฒนา
การดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ซึ่งเป็นส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไปเป็นของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๑ คดีทสี่ ่วนราชการซึ่งโอนกิจการตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗
มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ไปเป็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม บรรดาซึ่งได้ฟ้องต่อศาลไว้
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ส่วนราชการซึ่งรับโอนตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘
มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน และดาเนินกระบวนพิจารณาไปจนกว่าคดี
จะถึงที่สุด และให้ถือว่าผู้รับมอบอานาจให้ดาเนินคดีแทนส่วนราชการที่ถูกโอนในคดีนั้น ๆ
เป็นผู้รับมอบอานาจจากส่วนราชการที่รับโอน แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ศาลได้มีคาพิพากษาคดีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนราชการซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษานั้น
ผู้รับสนองพระราชโองการ
.....................................
นายกรัฐมนตรี
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