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พระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. 2562 





พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงการอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๒ 
(๒) พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๐๗ 
(๓) ประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๑๕  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๕ 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๓๗



มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การอุดมศึกษา”  หมายความว่า  การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม  ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ ากว่า
ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 

“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดของ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม 

“ส่วนราชการในกระทรวง”  หมายความว่า  ส่วนราชการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๘ 
“หน่วยงานในก ากับ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ  

และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  ที่อยู่ในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
ก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิ จัยและนวัตกรรม  และสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน 

“หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐและเอกชน  รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม 

“การวิจัย”  หมายความว่า  การศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  หรือทดลองอย่างเป็นระบบ  อันจะ
ท าให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง  ความรู้ใหม่  หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ  ทฤษฎี  แนวทางในการปฏิบัติ  
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี   สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และ 
ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  รวมทั้งเพ่ือสร้างนวัตกรรม  อันจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๓๘



“ระบบวิจัย”  หมายความว่า  การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงกันอย่างประสานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดขั้นต่ าเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ  
และเกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ข้อก าหนดขั้นต่ าของหลักสูตรการศึกษา  และ
ข้อก าหนดขั้นต่ าของเกณฑ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานอื่นตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  ติดตามและ
ประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

“นวัตกรรม”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์  สิ่งประดิษฐ์  บริการ  กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต 
การจัดโครงสร้างองค์กร  ระบบบริหารจัดการ  การบริหารการเงิน  ธุรกิจ  การตลาดหรือในการอื่นใด 
ทั้งนี้  ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญและน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง  
ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ 

“สภานโยบาย”  หมายความว่า  สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  หมายความว่า  คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“กระทรวง”  หมายความว่า  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วย

การศึกษาแห่งชาติมาใช้บังคับแก่การบริหารราชการกระทรวงโดยอนุโลม  เว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้ 
จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่
ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๓๙



หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

มาตรา ๗ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  มีหน้าที่และอ านาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  และก ากับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ  ให้มีการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศ  และให้ด าเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน  สังคม 
และประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  และสหวิทยาการ 

(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และก ากับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 
และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงหรือก ากับดูแลของรัฐมนตรี  รวมทั้ง
ประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวงเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ  และ
ด าเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

(๓) จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง  และความร่วมมือ
ในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกระทรวง 
ในการด าเนินการตาม  (๓)  กระทรวงอาจมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดหรือในก ากับเป็น

ผู้ด าเนินการ  หรืออาจร่วมด าเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานเอกชนหรือต่างประเทศก็ได้ 

หมวด  ๒ 
การแบ่งสว่นราชการ 

มาตรา ๘ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  มีส่วนราชการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๔๐



(๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
(๔) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(๕) ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
(๖) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ 
ส่วนราชการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ส่วนราชการตาม  (๖)  มีฐานะเป็นนิตบิุคคล  และมีระเบียบบรหิารราชการตามกฎหมายว่าดว้ย

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น 
มาตรา ๙ การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔) 

และ  (๕)  ให้ออกเป็นกฎกระทรวง  และให้ระบุหน้าที่และอ านาจของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว 

มาตรา ๑๐ ส านักงานรัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง  มีเลขานุการ
รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี  และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการ
การเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 

มาตรา ๑๑ ส านักงานปลัดกระทรวงมีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของ
กระทรวง  รวมทั้งร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง  ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท  แผนด้านการอุดมศึกษา  แผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  และ  
แผนอื่น  ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จัดท าข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิต
และพัฒนาก าลังคนของประเทศ  จัดการศึกษาตลอดชีวิต  จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษา  การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษา  รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าว  เพ่ือให้สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา  สนับสนุนการก ากับ  ตรวจสอบ  
ติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  และท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตลอดจนรับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรี
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ  มีปลัดกระทรวง
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แนวทาง  
และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๔๑



มาตรา ๑๒ กรมวิทยาศาสตร์บริการมีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์  
โดยก ากับดูแล  ส่งเสริม  วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลาง
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  มีอธิบดีคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

มาตรา ๑๓ ส านักงานการวจิัยแห่งชาติมีหนา้ที่และอ านาจเกี่ยวกับการให้ทุนวจิัยและนวตักรรม  
การจัดท าฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  การริเริ่ม  ขับเคลื่อนและ
ประสานการด าเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญของประเทศ  การจัดท ามาตรฐานและ
จริยธรรมการวิจัย  การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการให้รางวัล  ประกาศเกียรติคุณ  หรือยกย่ องบุคคลหรือ
หน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม  มีผู้อ านวยการคนหนึ่ง  ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แนวทาง  และแผน 
การปฏิบัติราชการของกระทรวง 

มาตรา ๑๔ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย 
แนวทาง  และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ  และก ากับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้  
ประชาชน  และสิ่งแวดล้อม  โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี  ก ากับดูแล 
ความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี  เพ่ือให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ 
ให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล  มีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่าอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

มาตรา ๑๕ ระเบียบปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการในสังกัด
ของกระทรวงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการในสังกัดของกระทรวง 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น 

เพ่ือประโยชน์ในการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของทางราชการและการสรรหาหรือเลือกบุคคล  
ให้ด ารงต าแหนง่ตามรัฐธรรมนูญหรอืกฎหมาย  ให้ถือว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธกิารบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรฐั
ในสังกัดของกระทรวงซึ่งเป็นส่วนราชการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๔๒



หมวด  ๓ 
การจดัระเบียบราชการ 

ส่วนที ่ ๑ 
รัฐมนตร ี

มาตรา ๑๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวง  ก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท  แผนด้านการอุดมศกึษา 
แผนด้านวิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  และแผนอื่น และนโยบายที่คณะรฐัมนตรแีถลงไว้
ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัตโิดยจะให้มีรฐัมนตรีช่วยวาการกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๗ นอกจากหน้าที่และอ านาจตามมาตรา  ๑๖  ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจเกีย่วกบั
การอุดมศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะต่อสภานโยบายในการจัดท านโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านการอุดมศึกษา
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  และแผนอื่น  รวมทั้ง
นโยบายของรัฐบาล 

(๒) เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษาต่อสภานโยบาย  รวมทั้ง
เสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกล่าว  
ให้สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านการอุดมศึกษา 

(๓) ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติในการพิจารณาค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ในสังกัดของกระทรวง 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๔๓



(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
ในสังกัดของกระทรวง 

(๕) เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

(๖) ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

(๗) รับรองและเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  และรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๘) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  ปรับปรุง  และเลิกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี 

(๙) เสนอแนะและให้ความเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่
ในสังกัดของกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี 

(๑๐) เสนอแนะให้สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง  และสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างมี  
ธรรมาภิบาล 

(๑๑) วินิจฉัยสั่งการเพ่ือยับยั้งหรือยุติการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของ
กระทรวงหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขัดต่อกฎหมาย  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง 

(๑๒) วินิจฉัยสั่งการเพ่ือยับยั้งหรือยุติการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของ
กระทรวงหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง 

(๑๓) วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ  ร่วมกันของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงอันมิใช่กิจการของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งแห่งใด
โดยเฉพาะ  และก าหนดแนวทางการสนับสนุน  ส่งเสริม  และพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

(๑๔) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีและสภานโยบาย 
(๑๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  หรือตามที่คณะรัฐมนตรี

หรือสภานโยบายมอบหมาย 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๔๔



การด าเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๘)  (๙)  และ  (๑๑)  รัฐมนตรีต้องด าเนินการ 
โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส่วนการด าเนินการตาม  (๖)  (๗)  
และ  (๑๒)  รัฐมนตรีต้องด าเนินการโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐาน  
การอุดมศึกษา  ส าหรับการด าเนินการตาม  (๘)  และ  (๙)  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
อาจให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีได้ 

มาตรา ๑๘ นอกจากหน้าที่และอ านาจตามมาตรา  ๑๖  ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ในการพิจารณา
ค าของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

(๒) วางระบบการบูรณาการการด าเนินงานและงบประมาณของหน่วยงานในก ากับที่มีหน้าที่
ด าเนินการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และก ากับให้เป็นไปตามระบบดังกล่าว 

(๓) ขอให้กระทรวง  ทบวง  กรมอื่น  หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงาน
ภาคเอกชน  ให้ข้อมูล  สถิติ  ผลการด าเนินการ  และการอื่นที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่  
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น 

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือสภานโยบายมอบหมาย 

ในการด าเนินการตาม  (๒)  สภานโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  อาจก าหนด
ระเบียบขึ้นใช้บังคับเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ก็ได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
ปลัดกระทรวง 

มาตรา ๑๙ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมมีปลัดกระทรวง 
คนหนึ่ง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในกระทรวง  แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการ  ก ากับการท างานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์  และประสานการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามแผนงานของกระทรวง 

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๔๕



(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี  และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  ให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่ง  
และปฏิบัติราชการ  และจะให้มีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้  ในกรณี 
ที่มีรองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงหรือมีทั้งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวง 
ให้รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงเปน็ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
รองจากปลัดกระทรวง 

ให้รองปลัดกระทรวง  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง  และผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในส านักงาน
ปลัดกระทรวงมีหน้าที่และอ านาจตามที่ปลัดกระทรวงก าหนดหรือมอบหมาย 

หมวด  ๔ 
คณะกรรมการ 

ส่วนที ่ ๑ 
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรียกโดยย่อว่า  “กกอ.” ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการคนหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากข้อเสนอของที่ประชุมอธิการบดี  

แห่งประเทศไทย  ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยให้เสนอได้ฝ่ายละหนึ่งคน 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ  ประธานกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบาย  
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ   และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

(๓) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหาจากผู้เคยด ารงต าแหน่งนายก  
สภาสถาบันอุดมศึกษา  จ านวนไม่เกินสองคน 

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๔๖



(๔) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหาจากผู้เคยด ารงต าแหน่งอธิการบดี
ของสถาบันอุดมศึกษา  จ านวนไม่เกินสองคน 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหาซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ด้านการศึกษา  ด้านกฎหมาย 
ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านสังคม ด้านอุตสาหกรรม  หรือด้านธุรกิจ 
จ านวนไม่เกินเจ็ดคน 

ให้รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมซึ่งปลัดกระทรวง  
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ประธานกรรมการ  กรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  และกรรมการผู้ทรงคณุวุฒติาม  (๕)  มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

การสรรหากรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  ผู้เข้ารับการสรรหาจะต้องไม่ด ารงต าแหน่งนายก 
สภาสถาบันอุดมศึกษาหรืออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาใดในขณะที่เข้ารับการสรรหา 

หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  การแต่งตั้ง  และการพ้นจากต าแหน่ง
ของประธานกรรมการ  กรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๕)  ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  โดยประธานกรรมการและกรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  จะด ารงต าแหนง่
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรืออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างการด ารงต าแหน่งดังกล่าวมิได้ 

มาตรา ๒๑ นอกจากการให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบแก่รัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๗ 
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๘)  (๙)  และ  (๑๑)  แล้ว  กกอ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา  แผนปฏิบัติการการพัฒนาก าลังคนของประเทศ
และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์  และแผนด้านการอุ ดมศึกษา 
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ที่สภานโยบายก าหนด 

(๒) เสนอแนะและให้ความเห็นเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษาซึ่งกระท ากับส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) ก ากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษา
และการใช้งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง 

(๔) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของ
กระทรวงและสถาบันอุดมศกึษาเอกชนด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจตามหลักการอุดมศึกษาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๕) เสนอแนะรัฐมนตรีเพ่ือให้ด าเนินการตามมาตรา  ๗ 
(๖) เสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  แก่คณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
(๗) ก ากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และให้ค าแนะน าแก่ส านักงานปลัดกระทรวงในการจัดท าฐานข้อมูล

การอุดมศึกษา  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท  ผู้เรียน  คณาจารย์ 
ผู้ใช้บัณฑิต  และสถิติอื่นที่ถูกตอ้งและทันสมัย  รวมทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว  เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา  และการพัฒนาประเทศบนฐานความรู้ได้ 
ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์  สังเคราะห์ต่อสาธารณชนตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบาย
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

(๘) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาตามหน้าที่และอ านาจต่อรัฐมนตรี 
(๙) ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า  และความเห็นต่อรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรีหรือ

สภานโยบายมอบหมาย 
(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการแทนหรือเพ่ือด าเนินการตามที่  กกอ.  มอบหมาย 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินีห้รือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่หรืออ านาจของ 

กกอ.  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานโยบายมอบหมาย 
การใช้อ านาจของ  กกอ.  ต้องค านึงถึงความเป็นอิสระ  ความหลากหลาย  ประเภทและ  

กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศกึษา  รวมทั้งสถานภาพของแต่ละสาขาวิชาและ
แต่ละสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

มาตรา ๒๒ การประชุม  กกอ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม  กกอ.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้มีการประชุม  กกอ.  อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
มาตรา ๒๓ กกอ.  อาจขอให้สถาบันอุดมศึกษา  หน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน  หรือบุคคล  

ส่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  สถิติ  รายงานการเงิน หรือเชิญบุคคลมาให้ข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นได้
ตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  เพ่ือประกอบการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๒๔ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  
ได้รับค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่าย  เบี้ยประชุม  และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการอดุมศึกษา  เรียกโดยย่อวา่  “กมอ.”  ประกอบดว้ย 
(๑) ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของ  กกอ. 
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของ  กกอ.  จากผู้มีความรู้ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการอุดมศึกษา  จ านวนไม่เกินเจ็ดคน 
ให้รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมซึ่งปลัดกระทรวง  

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้  กกอ.  เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองเท่าของจ านวนที่จะต้องแต่งตั้งต่อรัฐมนตรีและเมื่อรัฐมนตรีได้แต่งตั้งแล้ว  
ให้น ารายชื่อผู้ซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาจัดท าเป็นบัญชีส ารองต่อไป 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  อธิการบดีหรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา  หรือต าแหน่งอื่น
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมิได้ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องท างานด้วยความเป็นอิสระ 
คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  การแต่งตั้ง  และการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งการท าบัญชีส ารอง  เพ่ือเลื่อนขึ้นมาด ารงต าแหน่งแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  บัญชีส ารองให้มีอายุเท่ากับ
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๒๖ นอกจากการให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบแก่รัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๗ 
(๖)  (๗)  และ  (๑๒)  และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี  ตามมาตรา  ๑๗  (๘)  และ 
(๙)  แล้ว  กมอ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๙๑
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(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  ติดตาม  ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
รวมทั้งการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  โดยค านึงถึงประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การอุดมศึกษา  ตลอดจนความเป็นอิสระและความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งด้วย  

(๒) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอต่อสภานโยบายให้ก าหนดมาตรการทางการเงินการคลัง
และสิทธิประโยชน์อื่น  เพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา 

(๓) ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงอย่างต่อเนื่อง  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

(๔) ก ากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และให้ค าแนะน าแก่ส านักงานปลัดกระทรวงในการจัดท าฐานข้อมูล
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

(๕) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาตามหน้าที่และอ านาจต่อรัฐมนตรี 
(๖) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และความเห็นต่อรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรีหรือ

สภานโยบายมอบหมาย 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการแทนหรือเพ่ือด าเนินการตามที่  กมอ.  มอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินีห้รือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่หรืออ านาจของ 

กมอ.  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานโยบายมอบหมาย 
การใช้อ านาจของ  กมอ.  ต้องค านึงถึงความเป็นอิสระ  ความหลากหลาย  ประเภทและ  

กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศกึษา  รวมทั้งสถานภาพของแต่ละสาขาวิชาและ 
แต่ละสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

มาตรา ๒๗ ในการก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา  กมอ.  ต้องยึดหลักการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องก าหนดให้ทันสมัยตามพัฒนาการของโลกและสังคม 
(๒) มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องก าหนดโดยค านึงถึงความหลากหลายของประเภทและ 

กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา 
(๓) มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับความรู้  สมรรถนะ ทักษะ  เจตคติ  ซึ่งเป็น

ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนและสามารถวัดได้  การก าหนดวิธีการจัดการศึกษาต้องกระท า

้หนา   ๙๒
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เพียงเท่าที่จ าเป็นตามมาตรฐานสากล  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่ า  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา 

(๔) ต้องรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษา  ผู้เรียน  คณาจารย์   และผู้ใช้บัณฑิต 
อย่างกว้างขวาง 

(๕) มีระบบให้ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นระยะ  และมีระบบการใหส้ถาบนัอุดมศกึษาอุทธรณ์ค าวนิิจฉัยหรือค าสั่ง  กมอ.  ได้ 

(๖) หลักการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๘ ให้น าความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔  มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
การจดัระเบียบบริหารราชการสถาบันอดุมศึกษาของรฐั 

ในสังกดัของกระทรวงที่เป็นนิติบคุคล 

มาตรา ๒๙ ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ในสังกัดของกระทรวงที่เป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง

ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น 

มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เรียกโดยย่อว่า 

“ก.พ.อ.”  ท าหน้าที่เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ในสังกัดของกระทรวงตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรา ๓๑ กระทรวงอาจขอให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง  ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับโครงการและแผนงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น  ตลอดจนรายละเอียด

ทางวิชาการ  การเงิน  สถิติ  และข้อมูลอื่นเพ่ือประโยชน์ในการจัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษาและ  

การปฏิบัติราชการในหน้าที่และอ านาจได้ 

ความในวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับแก่สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่อยู่ในสังกัดของกระทรวงและ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยโดยอนุโลม 

้หนา   ๙๓
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หมวด  ๖ 
การส่งเสริมสถาบนัอดุมศกึษา 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ส านักงานปลัดกระทรวงมีข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตก าลังคนในสาขาที่ประเทศมีความต้องการหรือเพ่ือพัฒนา
ในด้านอื่นตามที่สภานโยบายก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  สถาบันอุดมศึกษาอาจขอรับการส่งเสริมด้านงบประมาณเพื่อการนั้นได้ 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๓๓ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๔ ให้ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   ซึ่งเป็นส่วนราชการใน
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  
กรม  เป็นส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันในกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  ภาระผูกพัน  เงินงบประมาณ  ข้าราชการ 
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตราก าลังของส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม ตามวรรคหนึ่งไปเป็นของส่วนราชการ
ที่มีชื่ออย่างเดียวกันในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๕ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  ภาระผูกพัน  เงินงบประมาณ  
ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ซึ่งเป็นส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้  และให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ 

้หนา   ๙๔
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ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงประเภทต าแหน่ง  ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหนง่
ของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะราย  และให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  สวัสดิการ 
และประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่เดิม  จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  อ้างถึง  “ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  
หรือ  “เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  ให้ถือว่าอ้างถึง  “ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  หรือ  “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม”  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่บทบัญญัติที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นส่วนราชการอยู่ใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ให้ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ดังกล่าวอยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๓๖ ในวาระเริ่มแรก  ให้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่และมีอ านาจตามที่
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานการวิจัยแห่งชาติตามมาตรา  ๙ 

ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  ภาระผูกพัน  โครงการวิจัยและกิจกรรมส่งเสริม 
การวิจัย  เงินงบประมาณ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  ซึ่งเป็นส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม  ไปเป็นของส านักงานการวิจัยแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  
และให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวนัที่พระราชบัญญัตินีใ้ช้บงัคบั 
ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  อ้างถึง  “ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” 
หรือ  “เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”  ให้ถือว่าอ้างถึง  “ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ”  หรือ  
“ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาต”ิ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๗ เมื่อครบก าหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา  ๔๑  ประเมินประสิทธิภาพ
และผลการปฏิบัติราชการตามหน้าที่และอ านาจของส านักงานการวิจัยแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนราชการ  
ตามมาตรา  ๘  (๔)  และในกรณีที่เห็นว่า  ผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
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โครงสร้างและกลไกในการบริหารเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีอ านาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งส านักงานการวิจัย
แห่งชาติเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  โดยเสนอพร้อมร่างพระราชกฤษฎีกาด้วย  
และเมื่อพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับให้มาตรา  ๘  (๔)  และมาตรา  ๑๓  เป็นอันยกเลิก 

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 

มาตรา ๓๘ ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์บริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์การมหาชนให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และเมื่อ  
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  ให้มาตรา  ๘  (๓)  และมาตรา  ๑๒  เป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  รัฐมนตรีอาจมีค าสั่งให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดส่วนราชการในกระทรวงไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานใน
ก ากับของกระทรวงได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีก าหนดได้ 

ให้นับระยะเวลาที่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานในก ากับของกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  
เป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการให้แก่ต้นสังกัด  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์
ตอบแทนอื่นให้แก่ผู้นั้น 

ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานในก ากับของกระทรวงตามวรรคหนึ่ง 
ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยข้อเสนอแนะของสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

มาตรา ๔๐ คดีที่ส่วนราชการซึง่โอนกจิการตามมาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๓๖ 
ไปเป็นของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง  ทบวง  กรม  บรรดาซึ่งได้ฟ้องต่อศาลไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ส่วนราชการ
ซึ่งรับโอนตามมาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๓๖  เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน  และด าเนิน
กระบวนพิจารณาไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  และให้ถือว่าผู้รับมอบอ านาจให้ด าเนินคดีแทนส่วนราชการ 
ที่ถูกโอนในคดีนั้น ๆ เป็นผู้รับมอบอ านาจจากส่วนราชการที่รับโอน  แล้วแต่กรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๙๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๕๔



ในกรณีที่ศาลได้มีค าพิพากษาคดีตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส่วนราชการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญตัินี้
เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น 

มาตรา ๔๑ ในสี่ปีแรกนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูป
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี   ท่ี  ๓๕/๒๕๖๒  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ลงวันที่  
๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  รวมถึง 
ที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมตามมาตรานี้  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแนวทางการพัฒนาระบบ  กลไก  การบูรณาการการท างานและวิธีการปฏิบัติราชการ  
การจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของหน่วยงานในบังคับบัญชาและในก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมให้แล้วเสร็จภายในสามปี  เพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และคณะรัฐมนตรี 

(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  แสดงความเห็น  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๔) ด าเนินการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการอดุมศกึษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมมอบหมาย 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๙๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๕๕



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  จึงจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  และการจัดระเบียบบริหารราชการ
ของกระทรวงดังกล่าวให้ชัดเจน  เพ่ือให้การบริหารจัดการในระดับต่าง ๆ  ของกระทรวงมีเอกภาพ  สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๙๘
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๕๖



(๓) 

พระราชบัญญัติ 
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2562 



 



พระราชบัญญัติ 
สภานโยบายการอดุมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๓) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การปฏิรูประบบวิจัย

และนวัตกรรมของประเทศ  ลงวันที่  ๖  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๕๙



มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สภานโยบาย”  หมายความว่า  สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ 
“การอุดมศึกษา”  หมายความว่า  การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม  ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ ากว่า
ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 

“หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐและเอกชน  รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม 

“การวิจัย”  หมายความว่า  การศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  หรือทดลองอย่างเป็นระบบ  อันจะ
ท าให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง  ความรู้ใหม่  หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ  ทฤษฎี  แนวทางในการปฏิบัติ 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ  รวมทั้งเพ่ือสร้างนวัตกรรม  อันจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

“ระบบวิจัย”  หมายความว่า  การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงกันอย่างประสานสอดคล้อง  และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

“มาตรฐานการวิจัย”  หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค์
ของการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในทุกกระบวนการของการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ทั้งนี้  รวมถึงจริยธรรมที่นักวิจัยพึงปฏิบัติด้วย 

“นวัตกรรม”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์  สิ่งประดิษฐ์  บริการ  กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต 
การจัดโครงสร้างองค์กร  ระบบบริหารจัดการ  การบริหารการเงิน  ธุรกิจ  การตลาด  หรือในการอื่นใด 
ทั้งนี้  ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญและน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง  
ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
“กระทรวง” หมายความว่า  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ

นวัตกรรม 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๖๐



มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

นายกรัฐมนตรีมีอ านาจก ากับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผน  และการจัดสรรงบประมาณ  รวมทั้ง
ให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัตินี้  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
มีอ านาจก ากับดูแลหน่วยงานในก ากับ 

หมวด  ๑ 
สภานโยบายการอดุมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ 

ส่วนที ่ ๑ 
สภานโยบายการอดุมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ 

มาตรา ๖ ให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานสภานโยบาย 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นรองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เป็นรองประธาน 

สภานโยบายคนที่สอง 
(๔) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการสภาพัฒนา  
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  ประธานกรรมการการอุดมศึกษา  และ
ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  

(๕) กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกินเก้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
บุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านการอุดมศึกษาไม่เกินสามคน 
ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ไม่เกินสามคน  และด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์  ไม่เกินสามคน 
โดยแต่ละด้านต้องแตง่ตัง้จากผู้ซึ่งที่ประชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย  ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี

้หนา   ๑๐
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  ร่วมกันเสนอด้านละหนึ่งคน 

(๖) กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนหนึ่งคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล  
ซึ่งหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิใช่สถาบันอุดมศึกษาร่วมกันเสนอ 

ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และให้ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๕)  และ  (๖)  รวมทั้ง
การได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๕)  และ  (๖)  เพ่ือด ารงต าแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๕)  และ  (๖)  ต้องไม่เป็นข้าราชการ  พนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  เว้นแต่เป็นบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๗ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการผลิตก าลังคนให้เป็นไปตามความต้องการ
ของประเทศและให้มีการน าวิทยาศาสตร์  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
ให้สภานโยบายแต่งตั้งที่ปรึกษาของสภานโยบายจ านวนไม่เกินห้าคน  และให้ที่ปรึกษาของสภานโยบาย
เข้าร่วมประชุมสภานโยบายและมีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความในวรรคหนึ่งให้น าไปใช้บังคับแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
คณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
และคณะกรรมการอ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
ด้วยโดยอนุโลม  แต่ให้แต่งตั้งที่ปรึกษาได้จ านวนไม่เกินสามคน 

มาตรา ๘ กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  และ  (๖)  ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  หรอื
หน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๙ กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  และ  (๖)  มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้ 

ในกรณีกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  หรือ  (๖)  พ้นจากต าแหน่งก่อน
ครบวาระ  ให้สภานโยบายประกอบด้วยกรรมการสภานโยบายเท่าที่เหลืออยู่  ในกรณีนี้  คณะรัฐมนตรี
อาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่วา่งอยู่ในต าแหนง่เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่มีการแตง่ตั้งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคณุวุฒติามมาตรา  ๖  (๕)  เพิ่มขึ้นในระหวา่ง
ที่กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  เพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  หรือ  (๖)  พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ  แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  หรือ 
(๖)  ขึ้นใหม่  ให้กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  หรือ  (๖)  ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้แตง่ตัง้กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคณุวุฒติามมาตรา  ๖  (๕)  หรือ  (๖) 
ขึ้นใหม่ 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๖  (๕)  หรือ  (๖)  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) สภานโยบายมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการสภานโยบาย

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ ให้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากกระท าการหรือมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการสภานโยบาย 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๖๓



(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๘ 
มาตรา ๑๑ ให้สภานโยบายมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของ

ประเทศ  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท  และแผนอื่น  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล  ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง  และงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  ก่อนที่ส านักงบประมาณ
จะน าเสนอคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามกรอบวงเงินดังกล่าว  ให้สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตาม  (๑)  ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

(๓) ก ากับให้คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  สถาบันอุดมศึกษา  และหน่วยงานใน 
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  ด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตาม  (๑)  

(๔) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับ  ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก  เชื่อมโยงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมกับผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนและภาครัฐ  และสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน 

(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการก าหนดมาตรการและแรงจูงใจทางการเงินการคลัง
และสิทธิประโยชน์อื่นส าหรับการระดมทุน  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรม 

(๖) จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผน 
ด้านการอุดมศึกษา  รวมทั้งแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

(๗) ก ากับ  เร่งรัด  และติดตามให้มีการจัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษา  ฐานข้อมูลมาตรฐาน
การอุดมศึกษา  และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ตลอดจนการบูรณาการและ  
การเชื่อมโยงกันระหว่างฐานข้อมูลดังกล่าว  และประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน 
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(๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง  คณะอนุกรรมการ  เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามที่สภานโยบายมอบหมายหรือมอบให้ท าการแทน  และรายงานให้สภานโยบายทราบ 

(๙) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิีห้รอื
กฎหมายอื่น 

(๑๐) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกบัการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรมตอ่คณะรฐัมนตรี
และรัฐสภา 

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญตัิไว้ในพระราชบัญญัตนิี้และกฎหมายอื่น  หรือตามที่คณะรฐัมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินตามมาตรา  ๑๑  (๒)  แล้ว 
ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณด้านการอุดมศึกษา  และงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) งบประมาณด้านการอุดมศึกษา  ให้นายกรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรม  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดา้นการอุดมศึกษาขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดว้ย 
บุคคลซึ่งสภานโยบายมีมติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนคณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวนไม่เกิน
สองคน  ผู้แทนส านักงบประมาณจ านวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ  และปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ  และจะแต่งตั้งผู้แทนส านักงบประมาณ
ตามจ านวนที่เห็นสมควรเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  ท าหน้าที่พิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายประเภท
งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตก าลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในความรับผิดชอบของกระทรวง 
ก่อนเสนอไปยังส านักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 

(๒) งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ให้นายกรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ  
ด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  บุคคลซึ่งสภานโยบายมีมติแต่งตั้ง 
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมจ านวนไม่เกินสองคน  
ผู้แทนส านักงบประมาณจ านวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ  และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และจะแต่งตั้งผู้แทนส านัก
งบประมาณตามจ านวนที่เห็นสมควรเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  ท าหน้าที่พิจารณาค าของบประมาณของ
กองทุน  ก่อนเสนอไปยังส านักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่สภานโยบาย
ก าหนด  โดยสอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตามมาตรา  ๑๑  (๑) 

มาตรา ๑๓ การท าค าขอและการจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงหรือหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  การวิจัยและนวัตกรรม  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ที่มีความส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศหรือเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน  หรือเพ่ือประโยชน์ในการผลิตก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  สภานโยบายอาจมอบหมายให้บุคคล  
คณะบุคคล  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานภาคเอกชน  รับผิดชอบด าเนินการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม
ด้านใหม่นั้น  หรือด าเนินการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง  ทั้งนี้  โดยให้ได้รับการส่งเสริมและ 
สิทธิประโยชน์  หรือการยกเว้นมิให้น าบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดมาใช้บังคับแก่การด าเนินงาน
ของบุคคล  คณะบุคคล  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานภาคเอกชน  ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด
โดยข้อเสนอของสภานโยบาย 

การให้การส่งเสรมิและสิทธปิระโยชน์ตามวรรคหนึ่ง  ให้ตราเปน็พระราชกฤษฎีกา  ส าหรับการยกเวน้
มิให้น าบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดมาใช้บังคับแก่การด าเนินการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม
ด้านใหม่  หรือด าเนินการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางให้ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
มีการยกเว้นการใช้บังคับดังกล่าวต่อไป 

มาตรา ๑๕ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ที่มีความส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศหรือเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน  หรือเพ่ือประโยชน์ในการผลิตก าลังคน  
ระดับสูงเฉพาะทางที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของสภานโยบาย
อาจมีมติให้จัดตั้งหน่วยงานซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  มิใช่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  และให้มีหน้าที่และอ านาจใน
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านใหม่หรือมีหน้าที่และอ านาจในการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางนั้นก็ได้  
โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยจะต้องมีข้อความ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อหน่วยงาน 
(๒) ที่ตั้งของหน่วยงาน 
(๓) วัตถุประสงค์  หน้าที่  และอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ 
(๔) บุคลากรของหน่วยงาน 
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(๕) ทุน  รายได้  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
(๖) การบริหารหน่วยงาน  การบริหารงานบุคคล  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชน์อื่น 
(๗) การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของหน่วยงานซึ่งต้องประเมินทุกสี่ปี 
(๘) การยุบเลิกหน่วยงานในกรณีที่ตั้งขึ้นโดยมีก าหนดเวลาสิ้นสุดหรือไม่ผ่านการประเมินผลงาน

ของหน่วยงาน 
(๙) ข้อก าหนดอื่นอันจ าเป็นเพื่อให้กิจการของหน่วยงานด าเนินการไปได้โดยเรียบร้อย 
ให้น าความในวรรคสองของมาตรา  ๑๔  มาใช้บังคับแก่หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรานี้ด้วย 
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการด าเนินการของหน่วยงานตามมาตรานี้

ตามที่จ าเป็นและเพียงพอ 
มาตรา ๑๖ การประชุมสภานโยบายต้องมีกรรมการสภานโยบายมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการสภานโยบายทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมสภานโยบาย  ถ้าประธานสภานโยบายไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้รองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง  
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสภานโยบายคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม 
ถ้าประธานสภานโยบาย  รองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง  และรองประธานสภานโยบายคนที่สอง  
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสภานโยบายคนหนึ่งเป็นประธาน  
ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการสภานโยบายคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การประชุมสภานโยบายให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบายก าหนด 
มาตรา ๑๗ ให้มีการประชุมสภานโยบายอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน  
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจของสภานโยบายตามมาตรา  ๑๑  ในเรื่องใด

ที่สภานโยบายเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีต้องพิจารณาด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  หรือ 
มีเหตุอื่นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจของสภานโยบาย  ให้สภานโยบายมีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องเพ่ือด าเนินการแทนสภานโยบายได้ 

คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตามวรรคหนึง่  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน  และ
กรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคนซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภานโยบาย  และให้ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  แต่งตั้งพนักงานส านักงานสภานโยบาย  
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การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  ท าหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ในกรณีจ าเป็นสภานโยบายอาจมีมติให้เชิญบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะพิจารณา  ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้  ในกรณีเช่นนี้  ให้ผู้ซึ่ง
ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น  

วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  หน้าที่และอ านาจ  ตลอดจนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบายก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องไดม้ีมตใินเรื่องใดแล้ว  ให้ถือว่าเป็นมติของสภานโยบายและ
ให้ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  ด าเนินการตามมตินั้น  
เว้นแต่สภานโยบายจะก าหนดเป็นอย่างอื่นเฉพาะกรณี 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  
แผนด้านการอุดมศึกษา  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา  ๑๑  (๑)  
ให้สภานโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตามมาตรา  ๑๘  เพ่ือด าเนินการดังกล่าวแล้วรายงาน
ให้สภานโยบายทราบ  ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามระเบียบที่สภานโยบายก าหนด 

มาตรา ๒๐ ให้ประธานสภานโยบาย  กรรมการสภานโยบาย  ที่ปรึกษาของสภานโยบาย  
คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง  คณะอนุกรรมการ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  
ได้รับค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่าย  เบี้ยประชุม  และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งให้น าไปใช้บังคับแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
คณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
และคณะกรรมการอ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และ  
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

ส่วนที ่ ๒ 
ส านักงานสภานโยบายการอดุมศกึษา  วิทยาศาสตร์  วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ 

มาตรา ๒๑ ให้มีส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่า  “สอวช.”  ท าหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบาย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการบูรณาการด้านการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตามมาตรา  ๑๑  (๑)  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  และ  

้หนา   ๑๗
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สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้  โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ  
พัฒนาเศรษฐกิจ  ชุมชน  และสังคม  รวมทั้งสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส าเร็จแล้วไปสู่
การผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการ 

สอวช.  เป็นหน่วยงานของรัฐ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

กิจการของ  สอวช.  ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย  
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานของ  สอวช.  ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่า
ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมาย  
ว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา  ๒๒ ให้  สอวช.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ  รวมถึงสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบาย  คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง  และคณะอนุกรรมการ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนด้านการอุดมศึกษา 
และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท 
และแผนอื่น  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล  

(๓) เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษา  
และด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตามมาตรา  ๑๑  (๑) 

(๔) เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุง
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

(๕) สนับสนุนการด าเนินการ  การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตามมาตรา  ๑๘ 

(๖) ประสานงานให้มกีารจัดท า  บูรณาการ  และเชื่อมโยงฐานขอ้มูลการอุดมศกึษา  ฐานข้อมลู
มาตรฐานการอุดมศึกษา  และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้งสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลดังกล่าวเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล  ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย  ทิศทาง  และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการอุดมศึกษา  และการวิจัยและนวัตกรรม 
ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลและผลการวเิคราะห ์ สังเคราะห์ตอ่สาธารณชนตามประกาศตามมาตรา  ๑๑  (๗) 
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(๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

(๘) จัดท ารายงานประจ าปีของสภานโยบายตามมาตรา  ๑๑  (๑๐) 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  หรือตามที่

นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สภานโยบาย  หรือคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  มอบหมาย 
มาตรา ๒๓ สอวช.  อาจมีรายได้จาก 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่รับโอนมาตามมาตรา  ๖๖ 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงานหรือการให้บริการ 
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และ 

รายได้อื่นใด 
ทรัพย์สินของ  สอวช.  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความหรือ

ระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ  สอวช.  ในเรื่องทรัพย์สินของ  สอวช.  มิได้ 
เงินและทรัพย์สินของ  สอวช.  ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๒๔ ในการด าเนินกิจการของ  สอวช.  ให้มีคณะกรรมการอ านวยการคณะหนึ่ง 

ประกอบด้วย  ประธานกรรมการซึ่งสภานโยบายแต่งตั้ง  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวั ตกรรม  
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคนซึ่งสภานโยบายแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ  และผู้อ านวยการ  สอวช.  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบาย
ก าหนด 

ให้น าความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับแก่ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  มีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไป

ของ  สอวช.  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  หน้าที่และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของ  สอวช. 
(๒) อนุมัติงบประมาณประจ าปี  งบการเงิน  แผนการลงทุน  และแผนการเงินของ  สอวช. 
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(๓) ให้ค าแนะน าหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ 
ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  หรือสภานโยบายเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณี
มีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ านาจ
ของ  สอวช.  

(๔) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับ  สอวช.  ในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
(ก) การบริหารงานทั่วไป  การจัดแบ่งส่วนงาน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 

 (ข) การสรรหา  การแต่งตั้ง  และการถอดถอนผู้อ านวยการ  สอวช.  การปฏิบัติงานและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  สอวช.  รวมทั้งการรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่น
ปฏิบัติงานแทน 

 (ค) การก าหนดต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่น
ของพนักงานของ  สอวช. 

(ง) การก าหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  
ผู้อ านวยการ  สอวช.  และพนักงานของ  สอวช. 

 (จ) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การพัฒนา  การประเมินผลงาน  การถอดถอน 
วินัยและการลงโทษทางวินัย  การออกจากต าแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์  การลงโทษพนักงาน
ของ  สอวช.  รวมทั้งหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจ้างที่ปรกึษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และพนักงานของ 
สอวช.  

 (ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของ  สอวช.  รวมทั้งการบัญชี
และการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

(ช) การก าหนดค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  และค่าบริการในการด าเนินกิจการ
ของ  สอวช. 

(ซ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงานของ  สอวช. 
(ฌ) การแต่งตั้ง  และหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ญ) การก าหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
(ฎ) การก าหนดเครื่องแบบผู้อ านวยการ  สอวช.  พนักงานของ  สอวช.  และเครื่องหมาย 

สอวช. 
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(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  มอบหมาย 
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  จากบุคคลในภาคเอกชน 
(๗) ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของ  สอวช.  ตามมาตรา  ๕๒  เพ่ือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี  

รัฐมนตรี  และสภานโยบาย 
(๘) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ  สอวช. 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี 

และสภานโยบายมอบหมาย 
ระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (๔)  (ฉ)  ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๒๖ ในการควบคุมดูแลการด าเนนิงานของ  สอวช.  ให้คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  

พิจารณาก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ  สอวช.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ซึ่งต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ
การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

มาตรา ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด 

มาตรา ๒๘ ให้  สอวช.  มีผู้อ านวยการคนหนึ่ง  ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตง่ตั้ง  มีหน้าที่บรหิารกจิการ
ของ  สอวช.  ขึ้นตรงต่อสภานโยบายและคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  และจะให้มีรองผู้อ านวยการ
ตามจ านวนที่คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด  เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากผู้อ านวยการ 
สอวช.  ก็ได้ 

การแต่งตั้งผู้อ านวยการ  สอวช.  ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  
ที่คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด 

มาตรา ๒๙ ผู้อ านวยการ  สอวช.  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) สามารถท างานให้แก่  สอวช.  ได้เต็มเวลา 
(๓) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี 
(๔) เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านการอุดมศึกษา  และวิทยาศาสตร์  

หรือวิจัยและนวัตกรรม 
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(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  หรอื

หน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามกฎหมาย 

(๑๐) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง 

(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ  สอวช.  หรือกิจการที่ขัดหรือแย้งกับ
วัตถุประสงค์ของ  สอวช.  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพ่ือการลงทุนโดยสุจริต  
ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดในกิจการที่กระท าการ
อันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจ านวนหุ้นหรือทุน 

มาตรา ๓๐ ผู้อ านวยการ  สอวช.  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  สอวช. 
ให้คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  จัดให้มีการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกที่เป็นกลางและอิสระ 
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด 

มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๓๐  ผู้อ านวยการ  สอวช. 
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมิน 
(๔) คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่  สอวช. 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๒๙ 
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มาตรา ๓๓ เมื่อผู้อ านวยการ  สอวช.  พ้นจากต าแหน่งให้รองผู้อ านวยการ  สอวช.  พ้นจาก
ต าแหน่งด้วย  และในกรณีผู้อ านวยการ  สอวช.  พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๓๒  (๓)  จะแต่งตั้ง 
รองผู้อ านวยการ  สอวช.  ที่พ้นจากต าแหน่งนั้นเป็นผู้อ านวยการ  สอวช.  มิได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  รองผู้อ านวยการ  สอวช.  พ้นจากต าแหน่ง  
เมื่อผู้อ านวยการ  สอวช.  สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๓๔ ให้ผู้อ านวยการ  สอวช.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของ  สอวช.  ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ามภารกิจของ  สอวช.  และระเบียบ  ข้อบงัคบั 

ประกาศ  นโยบาย  หรือมติที่สภานโยบายและคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด  
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของ  สอวช.  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ  ข้อบังคับ 

ประกาศ  นโยบาย  หรือมติที่สภานโยบายและคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด 
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานทุกต าแหน่ง  และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของ  

สอวช.  ทุกต าแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  
(๔) แต่งตั้งรองผู้อ านวยการ  สอวช.  จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  และ  

ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด 
(๕) บรรจุและแต่งตั้ง  เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงาน  ตลอดจนให้พนักงาน

ออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบยีบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  นโยบาย  และมติของสภานโยบายและ

คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช. 
มาตรา ๓๕ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อ านวยการ  สอวช.  เป็นผู้แทนของ 

สอวช.  และเพ่ือการนี้ผู้อ านวยการ  สอวช.  จะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  
แต่ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด 

การรักษาการแทนและการปฏิบัติหน้าที่แทน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอ านวยการ 
สอวช. ก าหนด 

มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  เป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของผู้อ านวยการ  สอวช.  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๓๗ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ที่ได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่  สอวช.  โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาตน้สังกัด  ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และมีสิทธินับระยะเวลาการปฏิบัตงิานใน 
สอวช.  เป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุนตามสัญญาด้วย 
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มาตรา ๓๘ การบัญชีของ  สอวช.  ให้จัดท าตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
มาตรา ๓๙ ให้  สอวช.  จัดท างบดุล  งบการเงิน  และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีภายใน  

เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ  สอวช.  ทุกรอบปี 
แล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

ส่วนที ่ ๑ 
คณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๔๐ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เรียกโดยย่อว่า 
“กสว.”  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้จากผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างสูง
ในด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยหรือนวัตกรรมตามข้อเสนอของสภานโยบาย 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนสี่คน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
และอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

(๓) กรรมการซึ่งผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวงเลือกกันเอง  
จ านวนหนึ่งคน 

(๔) กรรมการซึ่งผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สังกัดกระทรวง  ซึ่งมิใช่
สถาบันอุดมศึกษาเลือกกันเอง  จ านวนหนึ่งคน  และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับงบประมาณวิจัย
และนวัตกรรมเลือกกันเอง  จ านวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกินสี่คน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านวิทยาศาสตร์   ไม่เกินสองคน  ด้านสังคมศาสตร์ 
จ านวนหนึ่งคน  และด้านมนุษยศาสตร์  จ านวนหนึ่งคน 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๗๕



ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

ประธานกรรมการ  กรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๕)  
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน
สองวาระไม่ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  การแต่งตั้ง  และการพ้นจากต าแหน่ง
ของประธานกรรมการ กรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๕)  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่สภานโยบายก าหนด 

มาตรา ๔๑ กสว.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อสภานโยบายในการจัดท านโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  และแผนอื่นตามมาตรา  ๑๑  (๑) 
(๒) เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ต่อสภานโยบาย  รวมทั้งเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
ตามกรอบวงเงินดังกล่าว  ให้สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตามมาตรา  ๑๑  (๑) 

(๓) ให้ค าแนะน าในการพิจารณาค าของบประมาณของกองทุนแก่คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา  ๑๒  (๒) 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

(๕) เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา  ๑๒  (๒) 

(๖) บริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา  ๕๔  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่สภานโยบายก าหนด 

(๗) พิจารณาค าของบประมาณและจัดสรรงบประมาณจากกองทุนให้แก่หน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศและหลักเกณฑ์
ตาม  (๔) 

(๘) ก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา  ๑๑  (๑) 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๗๖



(๙) ก ากับ  เร่งรัด  และติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการ

งานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐาน  เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
(๑๐) ก าหนดมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยโดยความเห็นชอบของสภานโยบาย 

ก าหนดข้อก าหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  เพ่ือให้เป็นไป  

ตามมาตรฐานสากล  และก ากับดูแล  ติดตาม  และส่งเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม  และ

ข้อก าหนดหรือแนวปฏิบัตินั้น  

(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศในด้านการวิจัยและนวัตกรรม  การถ่ายทอด
วิทยาการหรือเทคโนโลยี  รวมถึงเสนอแนะต่อสภานโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการก าหนด

มาตรการ  สิทธิประโยชน์  และแรงจูงใจ  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม 

(๑๒) ก าหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่ได้รับการประเมินและพิสูจน์แลว้วา่

เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ  สังคม  และวิชาการของประเทศ  และหลักเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณ  

หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

(๑๓) ก ากับ  เร่งรัด  และติดตามให้มีการจัดท าและการด าเนินการตามแผนด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  รวมทั้งติดตาม  ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงานใน

ระบบวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือให้เป็นไปตามแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจั ยและนวัตกรรมของประเทศ 

ตามมาตรา  ๑๑  (๑) 

(๑๔) ก ากับ  เร่งรัด  และติดตามให้มีการจัดท าฐานข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

(๑๕) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ  คณะบุคคล  หรือบุคคลปฏิบัติงานตามที่  กสว.  มอบหมาย 

(๑๖) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับมติของสภานโยบาย 

(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญตัิไว้ในพระราชบัญญัตนิี้และกฎหมายอื่น  หรือตามที่คณะรฐัมนตรี

หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

มาตรา ๔๒ ให้น าความในมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่  กสว.  และ

คณะอนุกรรมการที่  กสว.  แต่งตั้งโดยอนุโลม 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๗๗



ส่วนที่  ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรม 

มาตรา ๔๓ ให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
เรียกโดยย่อว่า  “สกสว.”  ท าหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของ  กสว.  มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และสหวิทยาการ  เพ่ือสร้างองค์ความรู้  พัฒนานโยบายสาธารณะ  และ
สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศ
อย่างสมดุลและยั่งยืน  แต่จะต้องไม่ด าเนินการวิจัยเอง 

สกสว.  เป็นหน่วยงานของรัฐ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น 

กิจการของ  สกสว.  ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย  
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานและลูกจ้างของ  สกสว.  ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน
โดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  

มาตรา ๔๔ ให้  สกสว.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ  รวมถึงสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 

ให้การปฏิบัติหน้าที่ของ  กสว.  และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ตามมาตรา  ๑๒  (๒)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ  
เพ่ือน าเสนอต่อสภานโยบายในการก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผน  รวมทั้งงบประมาณเพ่ือการวิจัย
และนวัตกรรม 

(๓) จัดท านโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
เสนอต่อ  กสว. 

(๔) จัดท ากรอบวงเงินงบประมาณดา้นวทิยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  เสนอตอ่ 
กสว. 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๗๘



(๕) จัดท าค าของบประมาณของกองทุนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา  ๑๒  (๒) 

(๖) จัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  เสนอต่อ  กสว.  

(๗) กลั่นกรองค าของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ  
แผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  และหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๔๑  (๔) 

(๘) จัดท าข้อเสนอ  และริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญของประเทศที่ต้องด าเนนิการ
ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งขับเคลื่อนและประสานการด าเนินงานดังกล่าวให้สัมฤทธิผ์ล 
ทั้งนี้  โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

(๙) เสนอความเห็นต่อ  กสว.  เกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม  

(๑๐) เสนอความเห็นต่อ  กสว.  เกี่ยวกับการก ากับ  เร่งรัด  และติดตามให้มีการปรับปรุงและ
แก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 

(๑๑) เสนอความเห็นต่อ  กสว.  เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 
ในด้านการวิจัยและนวัตกรรม  การถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี  รวมทั้งจัดท าและเสนอมาตรการ 
สิทธิประโยชน์  และแรงจูงใจ  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการดังกล่าว 

(๑๒) เสนอความเห็นต่อ  กสว.  เกี่ยวกับการก ากับ  เร่งรัด  และติดตามให้มีการจัดท าและ 
การด าเนินการตามแผนด้านการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  รวมถึง
การก ากับ  เร่งรัด  ติดตาม  ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

(๑๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม  และ  
การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  กสว.  และกองทุน 

(๑๔) จัดท ารายงานประจ าปีของ  กสว.  และกองทุน  เสนอต่อนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และ
สภานโยบาย 

(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี 
สภานโยบาย  หรือ  กสว.  มอบหมาย 

้หนา   ๒๘
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มาตรา ๔๕ สกสว.  อาจมีรายได้จาก 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๓) รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงานหรือการให้บริการ 
(๔) ดอกผลและผลประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  และรายได้อื่นใด 
ทรัพย์สินของ  สกสว.  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความหรือ

ระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ  สกสว.  ในเรื่องทรัพย์สินของ  สกสว.  มิได้ 
เงินและทรัพย์สินของ  สกสว.  ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๔๖ ในการด าเนินกิจการของ  สกสว.  ให้มีคณะกรรมการอ านวยการคณะหนึ่ง 

ประกอบด้วย  ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  ผู้อ านวยการ  สอวช.  และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเจ็ดคนซึ่ง  กสว.  แต่งตั้ง  ในจ านวนนี้
อย่างน้อยคนหนึ่งต้องมาจากผู้แทนหนว่ยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  เป็นกรรมการ  และผู้อ านวยการ  
สกสว.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวฒุิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่  กสว.  ก าหนด 
ให้น าความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับแก่ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๗ ให้น าความในมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗  มาใช้บังคับแก่

คณะกรรมการอ านวยการ  สกสว.  โดยอนุโลม 
มาตรา ๔๘ ให้  สกสว.  มีผู้อ านวยการคนหนึง่  ซึ่ง  กสว.  แต่งตั้งโดยข้อเสนอของคณะกรรมการ

อ านวยการ  สกสว.  มีหน้าที่บริหารกจิการของ  สกสว.  ขึ้นตรงต่อ  กสว.  และคณะกรรมการอ านวยการ 
สกสว.  และจะให้มีรองผู้อ านวยการ  สกสว.  เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากผู้อ านวยการ  สกสว.  ก็ได้ 

การแต่งตั้งผู้อ านวยการ  สกสว.  ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่ 
กสว.  ก าหนด 

มาตรา ๔๙ ให้น าความในมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๓๖  มาใช้บังคับแก่ผู้อ านวยการ  สกสว.  โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐ ให้ผู้อ านวยการ  สกสว.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของ  สกสว.  ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ามภารกิจของ  สกสว.  และระเบียบ  ข้อบงัคบั 

ประกาศ  นโยบาย  หรือมติที่  กสว.  และคณะกรรมการอ านวยการ  สกสว.  ก าหนด 

้หนา   ๒๙
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(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของ  สกสว.  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ  ข้อบังคับ 
ประกาศ  นโยบาย  หรือมติที่  กสว.  และคณะกรรมการอ านวยการ  สกสว.  ก าหนด 

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกต าแหน่ง  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของ  สกสว.  ทุกต าแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการอ านวยการ 
สกสว.  ก าหนด 

(๔) แต่งตั้งรองผู้อ านวยการ  สกสว.  จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  และ  
ไม่เกินจ านวนที่  กสว.  ก าหนด 

(๕) บรรจุและแต่งตั้ง  เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง  ตลอดจน
ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการอ านวยการ  สกสว.  
ก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  นโยบายและมติของสภานโยบาย  กสว.  
และคณะกรรมการอ านวยการ  สกสว. 

มาตรา ๕๑ ให้น าความในมาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๓๙  มาใช้บังคับแก่  สกสว.  
โดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การก ากับดูแล 

มาตรา ๕๒ ให้  สอวช.  และ  สกสว.  แล้วแต่กรณี  จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และสภานโยบายภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  และ
เผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 

รายงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว 
พร้อมทั้งผลงานและรายงานการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของ  สอวช.  และ  สกสว.  แล้วแต่กรณี  
ในปีที่ล่วงมา 

มาตรา ๕๓ ให้นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีมอี านาจก ากบัดแูลการด าเนนิกจิการของ  สอวช. 
และ  สกสว.  ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๕  ให้เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์
ในการจัดตั้ง  ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนที่เกี่ยวข้อง  นโยบายของรัฐบาล  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือการนี้ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ผู้อ านวยการ  สอวช.  หรือผู้อ านวยการ  สกสว.  ชี้แจง  
แสดงความคิดเห็น  หรือท ารายงาน  และมีอ านาจยับยั้งการกระท าของ  สอวช.  และ  สกสว.  ที่ขัดต่อ

้หนา   ๓๐
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กฎหมาย  หน้าที่และอ านาจของ  สอวช.  และ  สกสว.  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนที่เกี่ยวข้อง  นโยบายของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การด าเนินการของ  สอวช.  และ  สกสว.  ได้ 

หมวด  ๔ 
กองทุนสง่เสรมิวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรม 

มาตรา ๕๔ ให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมขึ้นใน  สกสว.  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และสหวิทยาการ  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
พัฒนานโยบายสาธารณะ  และสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน  รวมทั้งมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  
รวมทั้งยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ  ภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการ
ของประเทศ 

(๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคุณภาพ  และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

(๓) ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศหรือโครงการลงทุนที่รัฐเห็นสมควรก าหนด  
เป็นกลไกของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

(๔) สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก  การรับ  การถ่ายทอด  และการร่วมมือกับบุคคล
หรือหน่วยงานต่างประเทศ  เพ่ือให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสม 

(๕) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  หน่วยงานอื่นของรัฐ
และเอกชน  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา
ระดับชุมชนและพื้นที่ 

(๖) บุกเบิกการวิจัยขั้นแนวหน้าและการสร้างนวตักรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั
ของประเทศ 

มาตรา ๕๕ กองทุนตามมาตรา  ๕๔  ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๗๑ 

้หนา   ๓๑
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(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา  ๑๒  (๒)  ได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว 

(๓) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้เพ่ือสมทบกองทุน 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน  หรือที่ได้รับตามกฎหมายหรือนิติกรรมสัญญา 
(๖) ค่าตอบแทนหรือรายได้จากการด าเนินกิจการของกองทุน  รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
(๗) ดอกผล  ผลประโยชน์  หรือรายได้อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้กองทุนตามสมควรและจ าเป็นเมื่อเงินไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
มาตรา ๕๖ รายได้ของกองทุนให้น าเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน 
มาตรา ๕๗ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่  กสว.  ก าหนด  โดยให้ใช้ตามวัตถุประสงค์

ของกองทุนเพ่ือกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับ

แผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  และหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๔๑  (๔) 
(๒) การด าเนินการอื่นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา  ๕๔ 
(๓) การติดตามประเมินผล  การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  และการส่งเสริมการน า

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่  กสว.  ก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย 
มาตรา ๕๘ การจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปโดยอิสระภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน 

ตามมาตรา  ๕๔  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตามมาตรา  ๑๑  (๑)  และเป็นไป
ตามความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง  โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยการจัดสรรให้เฉพาะหน่วยงาน 
ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งต้องค านึงถึงความคล่องตัว  มีความโปร่งใส  ไม่มีการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 

มาตรา ๕๙ การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่  กสว.  ก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๘๓



มาตรา ๖๐ กองทุนต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือบันทึกรายการทางบัญชีและ
แสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้อง 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
มาตรา ๖๑ ให้กองทุนจัดท ารายงานการเงินเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน

ของกองทุนเสนอผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  
มาตรา ๖๒ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 
ให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ  กสว.  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
มาตรา ๖๓ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือรายงานผล 

การตรวจสอบโดยตรงต่อ  กสว. 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทน

ส านักงบประมาณคนหนึ่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง  กสว.  แต่งตั้งคนหนึ่ง  เป็นกรรมการ  และให้  สกสว. 
จัดให้มีผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  
กสว.  ก าหนด 

มาตรา ๖๔ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์  การวิจัย
และนวัตกรรม  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่งสภานโยบายแต่งตั้ง  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  ผู้แทน
ส านักงบประมาณ  ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย 
และผู้ทรงคุณวฒุอิื่นทีม่ีความรู้และประสบการณ์สูงดา้นการประเมินผลงานวิจัยและนวตักรรม  ด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  ด้านสังคมศาสตร์  และด้านมนุษยศาสตร์  ซึ่งสภานโยบายแต่งตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คน  
แต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ  และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์  
การวิจัยและนวัตกรรมแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้ 

ให้น าความในมาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ให้  กสว.  จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์  การวิจัยและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๘๔



มาตรา ๖๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์  การวิจัยและ
นวัตกรรมตามมาตรา  ๖๔  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
(๒) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานของ  สกสว.  และหน่วยงานในระบบ

วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน 
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อ  กสว.  เพื่อเสนอสภานโยบายต่อไป 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๖๖ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  ภาระผูกพัน  พนักงาน 
ลูกจ้าง  และเงินงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ซึ่งได้รับเงินเดือน  
ค่าจ้าง  รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้าง  รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน  
จนกว่าจะได้รับบรรจุหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้   แต่จะได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ ากว่าเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ 

มาตรา ๖๗ ในวาระเริ่มแรก  ให้สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  ประกอบด้วย  กรรมการสภานโยบายตามมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  
ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และ 
ให้ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย 
และนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการสภานโยบาย
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  และ  (๖)  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๘๕



มาตรา ๖๘ ในวาระเริ่มแรก  ให้สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามมาตรา  ๖๗  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๙ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบาย  
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  โดยมิให้ถือว่าเป็น  
การเลิกจ้าง  และให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน  
จนกว่าจะครบวาระที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  และ
ให้นับเป็นวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่ผู้ด ารงต าแหน่ง  
ตามวรรคหนึ่งจะครบวาระ 

มาตรา ๗๐ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส านกังานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมและส านักงานการวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอดุมศกึษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ผู้ใดสมัครใจจะไปเป็นพนักงานของส านกังาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  ให้แสดงเจตนาเป็นหนังสือ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และเมื่อผ่านการคัดเลือกหรือการประเมิน  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติก าหนดแล้ว  ให้ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยแ ละ
นวัตกรรมแห่งชาติด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

้หนา   ๓๕
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การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการอ านวยการส านักงาน 
สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ก าหนดและเมื่อได้ยื่นแสดง 
เจตนาแล้วจะถอนมิได้ 

ข้าราชการที่พ้นจากราชการเพ่ือไปเป็นพนักงานของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการ  เพราะ  
ทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

ลูกจ้างของส่วนราชการที่ไปเป็นพนักงานของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการเลิกหรือ 
ยุบต าแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดและให้ได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บ าเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมิได้รั บการบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นพนักงานของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ตามพระราชบัญญัตนิี้ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการตอ่ไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก
ต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญและมีสิทธิได้รับ
สวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ให้น าความในมาตรา  ๖๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ 
ลูกจ้างของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และส านักงาน 
การวิจัยแห่งชาติ  ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๑ ให้โอนบรรดากจิการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  ภาระผูกพัน  โครงการวจิยั
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย  เงินงบประมาณ  และเงินของกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมซึ่งอยู่ในส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ในวาระเริ่มแรก  ให้กันเงินที่โอนมาตามวรรคหนึ่งเป็นจ านวนร้อยละสิบของเงินจากกองทุน
สนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมยังคงด าเนินโครงการวิจัย
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว 

มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และคณะกรรมการอ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  หรือคณะกรรมการอ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๓ ในวาระเริม่แรก  ให้ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการส านกังานกองทนุสนับสนนุการวจิยั
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใช้บังคับ  ด ารงต าแหนง่
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้  
โดยมิให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง  และให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เท่าที่เคยได้รับ
อยู่เดิมไปพลางก่อน  จนกว่าจะครบวาระที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย  และ
ให้นับเป็นวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง
จะครบวาระ 

มาตรา ๗๔ ให้โอนพนักงานและลูกจ้างของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้น าความในมาตรา  ๖๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๗๕ ให้น าความในมาตรา  ๗๐  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมและส านักงาน  
การวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอดุมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรม  ซึ่งสมัครใจจะไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๖ เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาการท างานส าหรับการค านวณสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
ของบุคลากรซึ่งโอนมาตามมาตรา  ๖๖  และมาตรา  ๗๔  ให้นับเวลาท างานในขณะที่เป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาตติามกฎหมาย
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ต่อเนื่องกับเวลาท างานของพนักงาน  
ของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  หรือพนักงาน 
หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
แล้วแต่กรณีด้วย 

มาตรา ๗๗ คดีที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติและคดีที่กองทุนสนับสนุน
การวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งโอนกิจการตามมาตรา  ๖๖  และมาตรา  ๗๑ 
ไปเป็นของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  หรือ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี  
บรรดาซึ่งได้ฟ้องต่อศาลไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  หรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี  เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน  ในการนี้  ให้ส านักงาน  
สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  หรือส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมด าเนินกระบวนพิจารณาไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  และให้ถือว่า
ผู้รับมอบอ านาจให้ด าเนินคดีแทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ  หรือกองทุนสนับสนุนการวิจัย  แล้วแต่กรณี  ในคดีนั้น ๆ  เป็นผู้รับมอบอ านาจจากส านักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  หรือส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
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ในกรณีที่ศาลได้มีค าพิพากษาคดีตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  หรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม  แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัตินี้  เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือลูกหนี้  
ตามค าพิพากษานั้น 

มาตรา ๗๘ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  อ้างถึง  “คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ”  “ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ”  “เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ”  และ  “พนักงานของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ”  ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชาติ 
ให้ถือว่าอ้างถึง  “สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ”  “ส านักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ”  “ผู้อ านวยการส านักงาน 
สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ”  และ  “พนักงานของส านักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ”  ตามพระราชบัญญัตินี้ 
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗๙ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  อ้างถึง  “คณะกรรมการนโยบาย
กองทุนสนับสนุนการวิจัย”  “กองทุนสนับสนุนการวิจัย”  “ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย”  และ  “พนักงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย”  ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุน
การวิจัย  ให้ถือว่าอ้างถึง  “คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  “ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม”  “ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  และ  “พนักงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม”  ตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๘๐ ให้บรรดาประกาศ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือมติของสภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การปฏิรูป
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  ลงวันที่  ๖  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  
จนกว่าจะมีการออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ให้บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อก าหนด  หรือค าสั่งของส านักงานคณะกรรมการ  
นโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ  และของกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน
สองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องอาศัย
การขับเคลื่อนด้านการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เป็นกลไกส าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีความผาสุก  สมควรก าหนดให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนด้านการอุดมศึกษา  และแผน 
ด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ  ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ
และการประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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(๔) 
พระราชบัญญัติ 

การอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2562 





พระราชบัญญัติ 
การอดุมศกึษา 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน  ลดความเหลื่อมล้ า  และ
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การอุดมศึกษา”  หมายความว่า  การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม  ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันท่ีจัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ ากวา่
ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 

“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดของ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม 

“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดขั้นต่ าเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ  และ
เกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ข้อก าหนดขั้นต่ าของหลักสูตรการศึกษา  และข้อก าหนด
ขั้นต่ าของเกณฑ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานอื่นตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมนิผล 
และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะอยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายตุลาการ  องค์กรอัยการ  หรือองค์กรอิสระ 

“สภานโยบาย”  หมายความว่า  สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“คณะกรรมการการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

“คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
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“คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  หมายความว่า  คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“ส านักงานปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

“ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“กระทรวง”  หมายความว่า  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  และแนวปฏิบัติ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  และแนวปฏิบัตินั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ให้ใช้บังคับได้  

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

มาตรา ๕ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด  สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้  
(๒) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และทักษะ 

ที่จ าเป็น  เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถปรับเปลี่ยน
ตนเองเพ่ือรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม 
และประเทศชาติ  ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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(๓) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  และแผนด้านการอุดมศึกษา  และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่า
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษา
ตลอดชีวิต 

มาตรา ๖ ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาความรู้  จัดการเรียนการสอน  การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม  ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นให้สอดคล้องกับมาตรา  ๕ 

มาตรา ๗ รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและทรพัยากรทางการศกึษาให้เหมาะสมสอดคล้องกบั
ความต้องการและความจ าเป็นของสถาบันอุดมศึกษา  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการศึกษาแห่งชาติ  และ 
แผนด้านการอุดมศึกษา 

นอกจากงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษานั้นเพ่ือการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตและการวิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๘ คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรฐัที่ไม่ไดอ้ยู่
ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของรัฐมนตรีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้  เว้นแต่
มาตรฐานการอุดมศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 
หลักการของการจัดการอดุมศึกษา 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักการทั่วไปในการจดัการอุดมศกึษา 

มาตรา ๙ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
(๒) หลักเสรีภาพทางวิชาการ 
(๓) หลักความเป็นอิสระ 
(๔) หลักความเสมอภาค 
(๕) หลักธรรมาภิบาล 
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(๖) หลักการอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๐ เพ่ือให้การจัดการอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  และเป็นไป 

ตามหลักการตามมาตรา  ๙  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
แนวปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  แนวปฏิบัตินั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ให้ใชบ้ังคับได้ 

ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเปดิเผยผลการด าเนินการตามแนวปฏิบัตติามวรรคหนึง่ใหป้ระชาชนทราบ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักความรับผดิชอบต่อสังคม 

มาตรา ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการเพื่อประโยชนข์องชุมชน  สังคม  และประเทศ 
ชุมชนและสังคมมีสิทธิติดตามและตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรา ๑๒ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย  จัดการศึกษาให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการก าลังคนของประเทศ จัดให้มีการวิจัย  การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม  รวมทั้ง
ให้บริการทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศโดยรวม  และเผยแพร่
องค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในเรื่องต่าง ๆ  ต่อสาธารณะ  

สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน  คณาจารย์  และบุคลากรได้เข้าถึงและ  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  สังคมชนบท  และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เพ่ือสร้างส านึกรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม 

มาตรา ๑๓ สถาบันอุดมศึกษาพึงเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที ่ ๓ 
หลักเสรีภาพทางวชิาการ 

มาตรา ๑๔ เสรีภาพทางวิชาการในการศึกษาวิจัย  ในการเรียนการสอน  และการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา  ย่อมได้รับความคุ้มครอง  แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย  
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หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  และศีลธรรมอันดีของประชาชน  และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง
ของบุคคลอื่น 

การปิดกั้น  คุกคาม  ครอบง า  หรือจ ากัดการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ 
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประกัน  การให้ความช่วยเหลือ   และ 

ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้ใช้เสรีภาพตามมาตรานี้ 

ส่วนที ่ ๔ 
หลักความเป็นอิสระ 

มาตรา ๑๕ สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีอิสระในการจัดการเรียนการสอน  การศึกษาวิจัย 
การบริหารวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  งบประมาณ  และทรัพย์สิน  โดยมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  และการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทั้งนี้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา 

การควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาจะกระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของประชาชนหรือประเทศเป็นส่วนรวม  และเท่าที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

มาตรา ๑๖ สภาวิชาชีพจะออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพ 
โดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามิได้ 

ส่วนที ่ ๕ 
หลักความเสมอภาค 

มาตรา ๑๗ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 
ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างเรื่องถิ่นก าเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ 
ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทาง
ศาสนา  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  หรือเหตุอื่นใด 

มาตรการที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรค  ส่งเสริม  หรืออ านวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนสามารถได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับผู้อื่น  ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๘ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณหรือรายได้ตามสมควรเพ่ือเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด
และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
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ส่วนที่  ๖ 
หลักธรรมาภิบาล 

มาตรา ๑๙ สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มาตรา ๒๐ สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  

กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  และผู้เรียน  โดยมีกลไก
ในการส่งเสริม  ตรวจสอบ  และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๒๑ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ต้องเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล 

ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  
เพื่อท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๒๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดพันธกิจที่มีต่อผู้เรียน  บุคลากร  สังคม  และ
ประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม  และประกาศต่อสาธารณะเพื่อให้รับทราบกันอย่างกว้างขวาง 

สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง 
การก าหนดพันธกิจตามมาตรานี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 

และปรับปรุงพันธกิจดังกล่าวให้สอดคล้องกบัความต้องการของสังคมและประเทศเป็นระยะ  ทั้งนี้  ตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

หมวด  ๓ 
ประเภทและกลุ่มของสถาบนัอุดมศึกษา 

มาตรา ๒๓ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมก ากับ  รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษาก็ได้  

มาตรา ๒๔ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม  สนับสนุน  ประเมินคุณภาพ  ก ากับดูแล  และ
จัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา  รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้  
โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมาย  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ศักยภาพ  และผลการด าเนินการที่ผ่านมาของสถาบัน 
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อุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม  โดยต้องก าหนดมาตรการส่งเสริม  สนับสนุน  ประเมินคุณภาพ  ก ากับดูแล  และ
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย 

ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใดมีพันธกิจหลักในการให้การศึกษาอบรม
ทักษะอาชีวะชั้นสูงเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มนั้นย่อมได้รับความสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มและการก าหนดมาตรการตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งการก าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการให้ความสนับสนุนเป็นพิเศษตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจประกาศ
ก าหนดให้จัดกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่มส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาใดสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง 
เพื่อด าเนินการตามมาตรานี้ก็ได้ 

มาตรา ๒๕ การก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องก าหนดให้สอดคล้องกับประเภทและ
กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามหมวดนี้ 

หมวด  ๔ 
หน้าทีแ่ละอ านาจของสถาบนัอุดมศึกษา 

ส่วนที ่ ๑ 
หน้าทีแ่ละอ านาจ 

มาตรา ๒๖ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดการศึกษา 
(๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
(๓) การบริการวิชาการแก่สังคม 
(๔) การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(๕) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
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การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนการปฏิรูป
ประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  และแผนด้านการอุดมศึกษา 
และสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของประเทศในด้านต่าง ๆ  การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ
รายใหม่ให้แก่ประเทศ  การพัฒนาก าลังคนของประเทศ  และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  เพ่ือให้ประเทศไทย
พัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และมีพลเมืองที่มีคุณภาพ 

การด าเนินการตาม  (๒)  โดยใช้งบประมาณแผ่นดินต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบาย
ก าหนด 

มาตรา ๒๗ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้คณาจารย์และบุคลากรอื่นมีความรู้เท่าทัน
ความก้าวหนา้ทางวชิาการในโลก  พัฒนาการเรยีนการสอน  การวิจัยใหท้ันสมยัสอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการ  ความเปลี่ยนแปลงของโลก  สังคม  และเทคโนโลยี  และส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต 
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มาตรา ๒๘ สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาครัฐ  ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม  และชุมชน  น าความรู้  ผลงานวิจัย  หรือนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวาง 

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าความรู้  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดมาตรการใด ๆ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินเพ่ือการประกอบธุรกิจใหม่ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  สถาบันอุดมศกึษาจะใหบุ้คคลตามวรรคหนึง่หรอื
วรรคสอง  น าความรู้  ผลการวิจัย  หรือนวัตกรรมตามวรรคหนึ่งไปใช้โดยมีหรือไม่มีประโยชน์ตอบแทนก็ได้ 
หรือจะร่วมด าเนินการกับผู้ประกอบการ  หรือเป็นผู้ด าเนินการ  โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ 
ก็ได้ 

รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดร้ับมาจากการด าเนินการตามมาตรานี ้ ไม่ต้องน าส่งคลงั
เป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๒๙ สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะปฏิเสธไม่รับผู้สมัครผู้ใดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่สูงกว่ า 
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเพราะเหตุที่ไม่มีเงินช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  เนื่องมาจาก  
การขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  หรือจะให้ผู้เรียนยุติหรือพ้นสภาพผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษานั้น
เพราะเหตุดังกล่าวมิได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
การจดัการศึกษา 

มาตรา ๓๐ การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่ต้องค านึงถึงเหตุผล  ความคุ้มค่า  และ
ความจ าเป็นของประเทศ  รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษา 

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่ตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นไปเพ่ือการพาณิชย์ในการแสวงหา
ก าไรจากการจัดการเรียนการสอน 

ห้ามมิให้น ากิจการการอุดมศึกษาของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือ 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปด าเนินการออกหลักทรัพย์เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเพ่ือการระดมทุน 
หรือน าหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นของสถาบันอุดมศึกษาไปจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือ
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  ทั้งนี้  ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร 

มาตรา ๓๑ หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดสอนได้ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด  และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะชั้นสูง  หรือการค้นคว้าวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาสังคม 

สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
จนถึงระดับปริญญา  ซึ่งอาจเป็นการศึกษาแบบชุดการเรียนรู้  การศึกษาตลอดชีวิต  การศึกษานอกเวลางาน  
เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการท างานของบุคคลในทุกช่วงวัย  

การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการหาก าไรให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักจะกระท ามิได้  ในกรณี  
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเห็นว่าการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดมีลักษณะดังกล่าว  
ให้สั่งสถาบันอุดมศึกษาให้แก้ไขหรือยุติการกระท าดังกล่าว 

มาตรา ๓๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่กับผู้เรียน  โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และเป็นคนดีของสังคม 

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๐๔



สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศ 

ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๓๓ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา  ให้รัฐ
สนับสนุนระบบสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  ทั้งที่เป็นของรัฐและ
เอกชน  เพ่ือความเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๓๔ สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนอาจร่วมมือกันในการจัดการศึกษา 
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  และในด้านอื่น ๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศ 

ความร่วมมือตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการใช้บุคลากรร่วมกัน  การร่วมกันออกค่าใช้จ่าย 
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  หรือความร่วมมืออย่างอื่น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๕ สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
โดยการปฏิบัติงานจริง  และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  สมรรถนะ  และคุณลักษณะอื่น 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง  ในการจัดหลักสูตรการศึกษา  
การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาและ  
อีกส่วนหนึ่งในสถานประกอบการของหน่วยงานดังกล่าว 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตให้บุคลากรและ
ผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวได้  ตามระเบียบที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

มาตรา ๓๖ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
ตามมาตรา  ๓๕  อาจได้รับสิทธิประโยชน์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี 
(๒) ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
(๓) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
(๔) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๐๕



ส่วนที่  ๓ 
การวิจัยและการสร้างนวตักรรม 

มาตรา ๓๗ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมจะต้องสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเปน็
ของประเทศ  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อความเจริญ
งอกงามทางวิชาการ  และต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบายและคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 

รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปเพ่ือการสร้างความรู้และนวัตกรรม
เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศ 

มาตรา ๓๘ ให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดท าฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  

มาตรา ๓๙ เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 
ไปใช้ประโยชน์  สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  
การบริหารการวิจัย  การแลกเปลี่ยนบุคลากร  การจัดตั้งกลุ่มวิจัยร่วม  การแปลงผลงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม  
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นของรัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ก็ได้ 

ส่วนที ่ ๔ 
การบริการวิชาการแก่สงัคม 

มาตรา ๔๐ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ  ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  
และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมแก่ภาครัฐ  
ภาคเอกชน  ชุมชน  และสังคม  เพ่ือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของชุมชนและสังคม  ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานัน้หรือพ้ืนที่อื่นตามที่สถาบันอุดมศึกษา
เห็นสมควร 

้หนา   ๖๕
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๑๐๖



สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  กับสังคมเพ่ือสร้างเสริม
จิตสาธารณะในการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ส่วนที ่ ๕ 
การทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

มาตรา ๔๑ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยการอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟู  สืบสาน  และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
และบูรณาการการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน 

หมวด  ๕ 
ข้อมูลการอดุมศกึษา 

มาตรา ๔๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษานั้น
แก่สาธารณะ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา 
การวิจัยและนวัตกรรม  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสาธารณชน  ในการตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา 
ให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา  การวิจัยและ
นวัตกรรม  การให้บริการทางวิชาการ  และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ  และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๓ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและหน่วยงานภาคเอกชนตามลักษณะที่ 
สภานโยบายประกาศก าหนด  ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง
ตามที่ได้รับการร้องขอ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

สภานโยบายโดยข้อเสนอของกระทรวงอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐกับฐานข้อมูลการอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ 

มาตรา ๔๔ ให้กระทรวงมีหน้าที่จัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ  โดยรวบรวม 
วิเคราะห์  สังเคราะห์  และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา  และการอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ  และเงื่อนไขที่สภานโยบายก าหนด 

้หนา   ๖๖
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การเปิดเผยข้อมูลตามความในส่วนนี้ย่อมได้รับความคุ้มครองและจะน าไปเป็นเหตุในการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีใด ๆ  มิได้ 

หมวด  ๖ 
ทรัพยากรอดุมศกึษา 

ส่วนที ่ ๑ 
การจดัสรรทรัพยากรในการจัดการอุดมศึกษา 

มาตรา ๔๕ การท าค าขอและการจัดสรรงบประมาณส าหรับการอุดมศึกษา  ให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) งบบุคลากรซึ่งเป็นเงินเดือน  ค่าจ้าง  และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง  ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวท าค าขอเสนอต่อส านักงบประมาณโดยตรง
และให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามกรอบอัตราก าลังบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงแต่ละแห่ง 

(๒) งบด าเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจ า  รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่งบลงทุนตาม  (๓)  
ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงท าค าขอเสนอต่อส านักงบประมาณโดยตรง  และ  
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปหรอืงบลงทุน  แล้วแต่กรณี  ให้สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง  เพ่ือให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
โดยต้องค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(๓) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  และเงินอุดหนุนจากกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  เพื่อใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

(๔) การจัดสรรเงินเข้ากองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เพ่ือพัฒนา 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 

การจัดสรรงบประมาณตาม  (๓)  ต้องท าข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษากับส านักงาน
ปลัดกระทรวง  หรือข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  แล้วแต่กรณี 
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การจัดสรรงบประมาณตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา  ๒๔  ด้วย 
มาตรา ๔๖ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมและความสนับสนุน  

เป็นพิเศษอื่นให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามมาตรา  ๒๔  วรรคสอง  และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่สามารถด าเนินงานได้เกินกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยข้อเสนอของสภานโยบาย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ิมเติมและความสนับสนุน
เป็นพิเศษอื่นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยข้อเสนอของสภานโยบาย 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอร่วมกันของกระทรวงและ
กระทรวงการคลังอาจมีมติให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาขึ้น   เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาและส่งเสริมการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 

มาตรา ๔๘ คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดมาตรการทางการเงิน  การคลัง  และมาตรการอื่น
เพื่อการระดมทรัพยากรมาพัฒนาการอุดมศึกษาได้ 

การก าหนดมาตรการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
มาตรา ๔๙ เงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ส่วนที ่ ๒ 
การจดัการทรัพยากรของสถาบันอดุมศึกษาของรฐั 

มาตรา ๕๐ ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  มีอ านาจในการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้  
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษานั้น  ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย 
ท่ีราชพัสดุ  และที่เป็นทรัพย์สินอื่น  รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถาบันอุดมศึกษา  และเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับนโยบาย  วัตถุประสงค์  และภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้มาโดยมีผู้อุทิศให้   หรือโดยการซื้อ 
หรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ  และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น 

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจาก  
ที่ราชพัสดุ  เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา  และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สิน
หรือจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ  รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
ไม่ว่าจะมาจากแหล่งทุนใด  ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
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หมวด  ๗ 
การควบคมุและก ากับดูแลสถาบนัอุดมศึกษา 

มาตรา ๕๑ รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจในการก ากับดแูลโดยทั่วไปซึง่กิจการของสถาบันอดุมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา  และให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านการอุดมศึกษา  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศที่สภานโยบายก าหนด  ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกบัสถาบันอุดมศึกษาของรฐั
ในสังกัดของกระทรวงเป็นการเฉพาะ  หลักการของการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรา  ๙  รวมถึงการควบคุม
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  

ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงที่ขัดต่อ
กฎหมาย  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างร้ายแรง  หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง  หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม  ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา  แล้วแต่กรณี  แจ้งสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น  
ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการ  ด าเนินการล่าช้าเกินสมควร  หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้  ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยชี้ขาด  สั่งให้กระท าการ  ยับยั้ง  หรือยุติ  
การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง  เห็นว่าการวินิจฉัยชี้ขาดหรือ 
การสั่งให้กระท าการ  ยับยั้ง  หรือยุติการด าเนินการตามวรรคสองมิชอบ  ให้สามารถอุทธรณ์ต่อคณะรัฐมนตรีได้  
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการด าเนินการตามค าวินิจฉัยหรือค าสั่งนั้น  เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้ว  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี  ในการด าเนินการ
ตามวรรคนี้  คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือพิจารณาท าความเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก็ได้ 

การก ากับดูแลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
โดยค านึงถึงความเหมาะสม  ความเป็นอิสระ  และความแตกต่างของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท
และกลุ่มด้วย 
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มาตรา ๕๒ การก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน 

มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก ากับดูแลให้สถาบันอุดมศึกษา 
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา  

ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่ก าหนด 

หากปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมาตรฐาน  

การอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษานั้นแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากสถาบันอุดมศึกษา

ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขการด าเนินการ  หยุดการด าเนินการ 
หรือด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นต่อไป 

มาตรา ๕๔ หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา

เปิดสอนได้  จะต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่รัฐมนตรี

ก าหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  

มาตรา ๕๕ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา  ๕๔  และ 

ได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงแล้ว  จึงจะเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ดังกล่าวได้ 

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่จะต้องตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา

ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา  ๕๔  หรือไม่  ในกรณีที่เห็นว่าไม่เป็นไป 

ตามมาตรฐาน  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขปรับปรุง 

หลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และในกรณีจ าเป็นเพ่ือป้อ งกัน

ความเสียหาย  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการด าเนินการ
ตามหลักสูตรการศึกษานั้นไว้ก่อนก็ได้ 

มาตรา ๕๖ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

ตามมาตรา  ๕๕  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจาก

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  มีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
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ในกรณีที่ปรากฏวา่สถาบันอุดมศึกษาไม่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาที่ได้แจ้งตามมาตรา  ๕๕  

ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาหยุดการด าเนินการ  

หรือด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นต่อไป  ในกรณีที่เห็นสมควรจะสั่งไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของ

หลักสูตรการศึกษาก็ได้  แต่การไม่รับรองมาตรฐานดังกล่าวไม่กระทบผู้ส าเร็จการศึกษาไปก่อนแล้ว 
การไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคสอง  ให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ  และการตรวจสอบ

การด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๗ ในการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาตามมาตรา  ๕๖  ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานที่ใดซึ่งมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในระหว่างเวลาท าการ 

(๒) สั่งให้บุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ  มาเพ่ือประกอบ 
การพิจารณา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือ
มอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายตามวรรคหนึ่งด้วย  และให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 

ให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา ๕๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๕  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้มี 
การเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

การจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศก าหนด  และแจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ  
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การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการ 
ในการเรียนการสอนหรือการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการจัดให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

มาตรา ๕๙ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดการศึกษาโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โดยวิธีอื่นได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบตามมาตรา  ๕๖  ปรากฏว่าการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาใดในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา  ๕๕  ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดังกล่าว  ซึ่งต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้เรียนรุ่นแรกจะส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานั้น 

มาตรา ๖๑ เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ให้การรับรองมาตรฐานการอุดมศกึษา
ตามมาตรา  ๖๐  แล้ว  ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบ 

มาตรา ๖๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มรีะบบการประกันคณุภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

มาตรา ๖๓ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา  ๖๒ 
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา  และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน า 
ผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และให้แจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามวรรคหนึ่งได้  เพราะการขาดแคลนงบประมาณหรอืก าลังคน  ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษารายงานเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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มาตรา ๖๔ การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง  หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  หรือหน่วยงาน
ในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนดก็ได้ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ให้ความเห็นชอบ 
ให้หน่วยงานอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้ 

มาตรา ๖๕ เมื่อหน่วยงานตามมาตรา  ๖๔  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว  
ให้แจ้งผลการประเมินต่อสถาบันอุดมศึกษาและส านักงานปลัดกระทรวงเพ่ือทราบ  ในกรณีที่หน่วยงาน
ต่างประเทศเปน็ผู้ประเมิน  ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งผลการประเมนิตอ่ส านกังานปลัดกระทรวงเพื่อทราบ 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผลการประเมินที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง  คลาดเคลื่อนหรือ 
ไม่ตรงต่อความเป็นจริง  สถาบันอุดมศึกษาอาจทักท้วงไปยังหน่วยงานผู้ประเมินได้  และให้แจ้งส านักงาน
ปลัดกระทรวงทราบด้วย 

ให้ถือว่าการประเมินคุณภาพภายนอกตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการประเมินตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 

มาตรา ๖๖ ถ้าผลการประเมินตามมาตรา  ๖๕  ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดมีการจัด
การศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้
สถาบันอุดมศึกษานั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด  และให้น าความ
ในมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๗ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ 
ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ท าหน้าที่พิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๘ 

จ านวน  องค์ประกอบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มา  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  วาระ
การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๘ สถาบันอุดมศึกษาอาจอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  มาตรา  ๕๕  วรรคสอง  มาตรา  ๕๖  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๖๖ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้
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ทุเลาการบังคับตามค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์จะให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ก่อน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  
นับแต่ที่ได้รับอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๖๙ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา  รัฐมนตรีอาจเสนอ 

สภานโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา 
จัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ 
สภานโยบายก าหนดซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระยะเวลาด าเนินการ 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 
(๓) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(๔) กลไกและมาตรการในการก ากับ  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๕) การตรวจสอบและติดตามประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินผลอิสระ 
(๖) การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อครบระยะเวลาตาม  (๑)  แล้ว 
ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 

มิให้น ามาตรฐานการอุดมศึกษามาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษาดังกล่าว  และให้ถือว่าการจัดการศึกษานั้น
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว 

ในกรณีที่สภานโยบายเห็นว่าการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งประสบความส าเร็จ  ให้แจ้งให้
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มาตรา ๗๐ เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา  หลักธรรมาภิบาล  และ
ความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ  ห้ามมิให้ผู้ใด  จ้าง  วาน  ใช้ให้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใช้  
ในการเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเพ่ือไปใช้ในการท าผลงาน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอต าแหน่งทางวิชาการ  หรือเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  การเลื่อน
ต าแหน่ง  การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น  ทั้งนี้   ไม่ว่าจะมี
ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างหรือรบัด าเนนิการตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือให้ผู้อื่นน าผลงานนัน้ไปใช้ประโยชนใ์น
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริตตามสมควร 
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หมวด  ๘ 
การคุม้ครองผู้เรียน 

มาตรา ๗๑ ในกรณีที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งการตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  หรือมีการสั่ง
ให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการด าเนินการตามมาตรา  ๕๕  วรรคสอง  หรือมีการไม่รับรองมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา  ๕๖  อันมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือการส าเร็จ
การศึกษาของผู้เรียน  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดมาตรการเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษานั้น
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นด าเนินการเพ่ือแก้ไขและเยียวยาผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย 

การด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งไม่มีผลให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ
อธิการบดีซึ่งเป็นผู้อนุมัติหรือรับผิดชอบในการด าเนินการอันเป็นเหตุให้เกิดผลตามวรรคหนึ่งพ้นจาก  
ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหาร  
อาจารย์  ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต  ครอบง าให้ผู้เรียนกระท าหรือ  
ไม่กระท าการใด 

หมวด  ๙ 
บทก าหนดโทษ 

ส่วนที ่ ๑ 
โทษทางปกครอง 

มาตรา ๗๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๐  วรรคสาม  ให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มาตรา ๗๔ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามมาตรา  ๔๓  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้กระทรวงมีหนังสือเตือนไปยังหัวหน้าหน่วยงานนั้นให้ด าเนินการ 
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 

หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งภายใน
เวลาที่ก าหนด  ให้ได้รับสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายตามที่สภานโยบายประกาศก าหนด  โดยข้อเสนอของ
กระทรวง 

้หนา   ๗๕
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท  และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติตามที่
กระทรวงร้องขอ 

ส่วนที ่ ๒ 
โทษทางอาญา 

มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยชี้ขาดหรือค าสั่งตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามมาตรา  ๕๕ 
วรรคสอง  อันเป็นที่สุด  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๐  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน 
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๘ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร  อาจารย์  
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๒  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรา  ๗๒  เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่ครอบง าให้ผู้เรียนกระท าการในทางเพศ  
ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๗๙ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งเกี่ยวกับการอุดมศึกษา  ไม่ว่า
จะออกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่า  
จะได้มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๘๐ มาตรฐานการอุดมศึกษาซึ่งก าหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
ที่ ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หลักสูตรการศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็น
หลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๗๗
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญ 
ในการเสริมสร้างพ้ืนฐานของการพัฒนาก าลังคนของประเทศและการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า
ตามนโยบายของรัฐบาล  ประกอบกับปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก  รวมทั้ง 
มีการจัดการด้านการอุดมศึกษาที่หลากหลาย  เพ่ือให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ  สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นอิสระทางวิชาการ  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม 
เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะขั้นสูงในการประกอบวิชาชีพ  สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง  และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
และแก้ปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวมได้  อันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๑๙





(๕)

พระราชบัญญัติ 

การส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. 2562 



 



พระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมวิทยาศาสตร์  การวิจัยและนวตักรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  การวิจัยและนวัตกรรม 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  น าไปสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งการก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการดังกล่ าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๒๓



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  การวิจัย
และนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี”  หมายความว่า  การด าเนินกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนความรู้

และความสามารถทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม  เพ่ือยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริการ  ตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  และความเป็นอยู่ของสังคม  โดยรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และการพัฒนาขีดความสามารถในการรับและถา่ยทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและจากตา่งประเทศ
เพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน 

“การวิจัย”  หมายความว่า  การศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  หรือทดลองอย่างเป็นระบบ  อันจะ
ท าให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง  ความรู้ใหม่  หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ  ทฤษฎี  แนวทางในการปฏิบัต ิ
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และ  
ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  รวมทั้งเพ่ือสร้างนวัตกรรม  อันจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  

“ระบบวิจัย”  หมายความว่า  การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงกันอย่างประสานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

“มาตรฐานการวิจัย”  หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค์
ของการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในทุกกระบวนการของการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ทั้งนี้  รวมถึงจริยธรรมที่นักวิจัยพึงปฏิบัติด้วย 

“ข้อมูลการวิจัย”  หมายความว่า  ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการและผลงานการวิจัยและนวัตกรรม 
งบประมาณ  บุคลากร  ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม  และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับ
การวิจัยและนวัตกรรม 

“นวัตกรรม”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์  สิ่งประดิษฐ์  บริการ  กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต 
การจัดโครงสร้างองค์กร  ระบบบริหารจัดการ  การบริหารการเงิน  ธุรกิจ  การตลาด  หรือในการอื่นใด  ทั้งนี้  
ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญและน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างทั้งในเชิงพาณิชย์
และสาธารณะ 

“หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐและเอกชน  รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๒๔



“นโยบาย”  หมายความว่า  นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
ของประเทศ 

“งบประมาณ”  หมายความว่า  งบประมาณส่งเสริมวิทยาศาสตร์  การวิจัยและนวัตกรรม 
“บุคลากร”  หมายความว่า  บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะอยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายตุลาการ  องค์กรอัยการ  หรือองค์กรอิสระ 

“สภานโยบาย”  หมายความว่า  สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“กสว.”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ”  หมายความว่า  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

“สอวช.”  หมายความว่า  ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ 

“สกสว.”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“กระทรวง”  หมายความว่า  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ

นวัตกรรม 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงและระเบียบ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๒๕



หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

มาตรา ๕ รัฐต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
การวิจัยและนวัตกรรม  และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  ของประเทศทั้งระบบ  เพ่ือสร้างความรู้น าไปใช้
ก าหนดนโยบายสาธารณะ  และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์
ทางสังคม  ความมั่นคง  และสิ่งแวดล้อม  โดยด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  และแผนอื่น  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล 

(๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม  

(๓) จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 
และโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่เพียงพอ 

(๔) จัดให้มีกลไกและมาตรการสนับสนุน  อ านวยความสะดวกแก่การวิจัยและนวัตกรรม  และ
การให้สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจที่เหมาะสมแก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 

(๕) สนับสนุนและช่วยเหลือการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
(๖) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยภาครัฐ 

ภาคเอกชน  ชุมชน  และภาคประชาสังคม 
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
(๘) ปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งจัดให้มีกฎหมายใหม่เพ่ือเอื้อต่อ 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 
(๙) ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรมในสาขาใหม่ให้ทันกับพัฒนาการ

ของวิทยาการในโลก 
มาตรา ๖ นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ย่อมเป็นแนวทางปฏิบัติและก ากับทิศทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม
ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  และในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๗ เพ่ือบูรณาการและขับเคลื่อนระบบวจิัยและนวตักรรมทางดา้นนโยบาย  ยุทธศาสตร์  
แผน  บุคลากร  งบประมาณ  และกฎหมาย  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ให้จัดประเภทหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานด้านนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผน  และงบประมาณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

(๒) หน่วยงานด้านการให้ทุน 
(๓) หน่วยงานที่ท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม  
(๔) หน่วยงานด้านมาตรวิทยา  มาตรฐาน  การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม 
(๕) หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม  และหน่วยงานซึ่งเป็น 

ผู้ใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว 
(๖) หน่วยงานด้านอื่นตามที่สภานโยบายก าหนด 
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานใดจะจัดอยู่ในประเภทใดตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป

ตามที่สภานโยบายประกาศก าหนด 
ให้หน่วยงานตามมาตรานี้ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามที่  กสว.  ก าหนด 

เว้นแต่สภานโยบายจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
การเปลี่ยนประเภทหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่สภานโยบายประกาศก าหนด 
มาตรา ๘ การก ากับดูแลหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมจะกระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น

เพ่ือรักษาคุณภาพ  มาตรฐานการวิจัย  และประโยชน์ของประชาชนหรือประเทศเป็นส่วนรวม  โดยจะกระทบ
ต่อเสรีภาพทางวิชาการของหน่วยงานนั้นในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมมิได้ 

มาตรา ๙ ห้ามมิให้หน่วยงานตามมาตรา  ๗  (๑)  และ  (๒)  ท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเอง  
เว้นแต่เป็นการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานนั้น 

ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรม  กระท าการใดอันเป็นการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือขัดแย้งระหว่างบทบาทหรือหน้าที่และอ านาจ  เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่สภานโยบายก าหนด 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่รัฐด าเนินการโครงการพัฒนาประเทศที่ต้องพ่ึงเทคโนโลยีสมัยใหม ่
จากต่างประเทศ  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว   เพ่ือสร้างความสามารถใน 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ  ชุมชน  และสังคมอย่างเป็นระบบ 

้หนา   ๕
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เพ่ือประโยชน์ในการผลิตวัสดุ  อุปกรณ์  การให้บริการ  การพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูง  การทดสอบ  
การรับรองมาตรฐานและคุณภาพ  เพ่ือใช้ในโครงการตามวรรคหนึ่งในระยะยาวโดยไม่ต้องพ่ึงพาต่างประเทศ 
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการดังกล่าว  
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถด าเนินการดังกล่าวได้เอง 

มาตรา ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ให้มีการส่งเสริม
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้องค์กรวิชาการและวิชาชีพมีส่วนร่วมในการศึกษา  วิจัย  และสร้างนวัตกรรมใน
กระบวนการให้การศึกษาหรือให้บริการวิชาชีพ  เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือการพัฒนา
ชุมชน  สังคม  และประเทศ  และเป็นแหล่งทรัพยากรบุคคลที่พร้อมให้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์หรือ
ศึกษาเพ่ิมเติม  เพ่ือให้รัฐมีแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่อยู่บนพ้ืนฐานความจริงทางวิทยาศาสตร์ 

(๒) ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมส าคัญในการน าเสนอนโยบาย  ลงทุนและร่วมทุน  ตลอดจน 
ร่วมท าวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานของรัฐ  รวมทั้งใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการผลิต
และให้บริการ 

(๓) ให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมการน างานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการก าหนดนโยบาย 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  หรือการประกอบการในความรับผิดชอบ 

(๔) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชนท้องถิ่น  และชุมชนอื่นมีส่วนร่วมและ  
เข้าถึงงานวิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้งน าผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในกิจการของท้องถิ่น  ชุมชน 
หรือสมาชิก 

(๕) ให้หน่วยงานภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น  ความร่วมมือ  และการสร้าง
ความตระหนักในความส าคัญของการวิจัยและนวัตกรรม 

(๖) หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมพึงร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ  
ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการศึกษาวิจัย  การสร้างนวัตกรรม  การถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี  
การลงทุนหรือร่วมทุนซึ่งเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม 

(๗) การก ากับ  เร่งรัด  ติดตามและการประเมินผลให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็นเพ่ือส่งเสริม  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด  ๒ 
การด าเนนิงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนดา้นวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรม 
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ส่วนที่  ๑ 
นโยบาย  ยุทธศาสตร ์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรม 

มาตรา ๑๒ นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศที่สภานโยบายจัดท าขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์หลัก 
(๒) ระบบ  กลไก  และแนวทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  รวมถึง

การจัดสรรงบประมาณ  การจัดระบบแรงจูงใจ  และการอ านวยความสะดวก 
(๓) แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม 
(๔) กลไกการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี  และการท าให้ผลงานดังกล่าวเกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
(๕) แนวทางและมาตรการพัฒนาบุคลากร 
(๖) การก าหนดภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามแผน 

ด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
ให้สภานโยบายจัดให้มีการจัดท าแผนงานแต่ละด้านตามแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและ

นวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง  และกรอบวงเงินงบประมาณในแต่ละแผนงาน  รวมถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
มาตรา ๑๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๔  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบาย  ยุทธศาสตร์  และ

แผนตามมาตรา  ๑๒  แล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนดังกล่าวเสนอต่อ  สอวช. 

ในกรณีที่เห็นสมควร  สอวช.  อาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนตามมาตรา  ๑๒  ได้ 

มาตรา ๑๔ ให้  สอวช.  ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา  ๑๒  เพ่ือสนับสนุน  ช่วยเหลือ 
หรือประสานการด าเนินการที่จ าเป็น  รวมทั้งให้ค าแนะน า  เร่งรัด  หรือขอให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือ
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับ  
แผนตามมาตรา  ๑๒ 
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ในกรณีที่  สอวช.  เห็นว่าแผนปฏิบัติการหรือการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารของหน่วยงานของรฐั
ไม่เป็นไปตามแผนตามมาตรา  ๑๒  ให้เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเพ่ือพิจารณา  เมื่อสภานโยบาย 
มีมติสั่งการเป็นประการใดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติการตามมตินั้นโดยเร็ว 

มาตรา ๑๕ การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ  และการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

การก ากับ  เร่งรัด  ติดตามและประเมินผลให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็นเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที ่ ๒ 
งบประมาณและการพัสด ุ

มาตรา ๑๖ การก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
การท าค าของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ  กสว.  ต้องจัดท าประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณรวมที่ต้องใช้ตามแผนแต่ละด้านเสนอต่อ
สภานโยบาย  โดยระบุว่าปีใดต้องใช้งบประมาณเท่าใด 

มาตรา ๑๗ ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณจัดท าค าของบประมาณ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าและรายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงานที่มิใช่โครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และโครงการวิจัยและนวัตกรรม  ให้เสนอต่อส านักงบประมาณได้โดยตรง  
และให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแต่ละหน่วย 

(๒) ค าของบประมาณเพ่ือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และโครงการวิจัยและ
นวัตกรรม  ให้เสนอต่อ  กสว.  ตามหลักเกณฑ์ที่  กสว.  ก าหนด  และให้  กสว.  พิจารณาค าขอและ 
ผลการด าเนินการของหน่วยงานแต่ละหน่วยในปีที่ผ่านมาประกอบการจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นงบประมาณ
ของหน่วยงานนั้น 

มาตรา ๑๘ ในกรณีมีความจ าเป็น  จะท าข้อตกลงให้ด าเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรม  โดยให้ไดร้ับเงินงบประมาณจากกองทุนเกินหนึ่งปีงบประมาณกไ็ด้ 
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มาตรา ๑๙ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  การสร้างนวัตกรรม  และการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐประกาศก าหนด 

สภานโยบายอาจขอให้คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  หรือขอให้ตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือยกเว้นมิให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

ส่วนที ่ ๓ 
บุคลากรวิจัยและนวตักรรม 

มาตรา ๒๐ ให้กระทรวง  กสว.  และ  สอวช.  โดยความเห็นชอบของสภานโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ  มีความสามารถในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของแต่ละหน่วยงาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ทุนการศึกษาและทุนอื่นเพ่ือสร้างบุคลากร 
(๒) สร้างแรงจูงใจทางงบประมาณและสิทธิประโยชน์อื่นเพ่ือให้หน่วยงานในระบบวิจัยและ

นวัตกรรมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
(๓) ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

และบุคลากรของรัฐประเภทต่าง ๆ  ให้ปรับปรุงกฎหมายและกฎข้อบังคับเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ
ของบุคลากรให้ทัดเทียมกับผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการและบรหิาร  ทั้งการเลื่อนต าแหน่ง  ค่าตอบแทนและ 
สิทธิประโยชน์อื่นในต าแหน่ง 

(๔) ส่งเสริมการให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐไปท าการวิจัยหรือนวัตกรรมในหน่วยงานอื่นทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน  โดยให้ถือว่าเปน็การปฏิบตัิหน้าทีใ่นหนว่ยงานตน้สังกัด  และให้ได้รับคา่ตอบแทน 
ตลอดจนน าผลงานมาใช้ในการประเมินผลงานและการเลื่อนต าแหน่งในหน่วยงานที่ตนสังกัดได้ 

(๕) ให้ทุนหรือสนับสนุนให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในหน่วยงานที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัด  และ  
ให้ได้รับค่าตอบแทน  ตลอดจนน าผลงานมาใช้ในการประเมินผลงานและการเลื่อนต าแหน่งในหน่วยงาน 
ที่ตนสังกัดได้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๓๑



(๖) ให้บุคลากรน าผลงานที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้  โดยแบ่งหรือ 
ไม่ต้องแบ่งผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่ตนสังกัดหรือไปปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่กรณี 
ตามระเบียบของสภานโยบาย 

(๗) ดึงดูดบุคคลซึ่งมีความสามารถสูงทั้งที่มีหรือไม่มีสัญชาติไทยให้เข้ามาด าเนินงานวิจัยและ
นวัตกรรมในประเทศ เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยและนวัตกรรม  โดยมีแรงจูงใจต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 
การตรวจลงตราเป็นกรณีพิเศษ  การให้ขอสัญชาติไทยได้  และการได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่แข่งขันกบั
ต่างประเทศได้  รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรที่มีหรือไม่มีสัญชาติไทยด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรมใน
ต่างประเทศเพ่ือให้ได้งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

(๘) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมาร่วมด าเนินการตาม  (๔)  หรือ  (๗)  กับหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

(๙) ส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  ให้ได้รับการพัฒนาความสามารถ  
หรือมีสถานศึกษาที่บ่มเพาะความสามารถเป็นพิเศษ  และให้มีทุนการศึกษาและความสนับสนุนที่เหมาะสม
และเพียงพอ 

(๑๐) ก าหนดมาตรการอื่นที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกับการด าเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘) 

และ  (๑๐)  แล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
มาตรา ๒๑ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติมีอ านาจให้รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ

การประเมินและพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ  สังคม  หรือวิชาการของประเทศอย่างยิ่ง 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติมีอ านาจประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง  
การให้รางวัลตามวรรคหนึ่งและการประกาศเกียรติคุณตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่  กสว.  ก าหนด 

ส่วนที ่ ๔ 
ข้อมูลการวิจัยและนวตักรรม 

มาตรา ๒๒ เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการ  บริหารจัดการ  และวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวมของประเทศ  ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแจ้งหรือเชื่อมโยง
ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานต่อส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อโครงการและผู้วิจัยในโครงการ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๓๒



(๒) บทคัดย่อของผลงานวิจัย 
(๓) งบประมาณที่ใช้ 
(๔) ชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของบุคลากร 
(๕) ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัย 
(๖) ข้อมูลอื่นตามที่สภานโยบายประกาศก าหนด  
เมื่อโครงการวิจัยและนวัตกรรมเสร็จสิ้น  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการวิจัยส่งหรือ

เชื่อมโยงข้อมูลผลงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  พร้อมทั้งรายงานผลผลิต  ผลลัพธ์  และผลกระทบ 
ตลอดจนแนวทางการน าผลงานไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาประเทศต่อส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

การน าส่งหรือการเชื่อมโยงข้อมูล  และการรายงานผลงานวิจัยและนวตักรรมตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภานโยบายก าหนด 

ในกรณีที่ผลงานตามวรรคสองเป็นความลับ  หรือมีกฎหมายหรือสัญญาไม่ให้บุคคลที่สามล่วงรู้ 
มิให้น ากฎหมายหรือสัญญาดังกล่าวมาใช้เป็นอุปสรรคในการด าเนินการส่งข้อมูลให้แก่ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติตามมาตรานี้  แต่ส านักงานการวิจัยแห่งชาติมีหน้าที่ รักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับหรือ 
มิให้บุคคลที่สามล่วงรู้ต่อไป 

ในกรณีที่เห็นสมควร  สภานโยบายอาจประกาศก าหนดให้โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่หน่วยงาน
ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมอื่นตามที่สภานโยบายก าหนด  
จัดท าเป็นสรุปรายงานการด าเนินงานเสนอตอ่ส านักงานการวิจัยแหง่ชาติเพียงเท่าที่ไม่กระทบต่อความลบั
ทางการค้า  ความมั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  หรือประโยชน์สาธารณะอื่นแทน
การแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมลูตามวรรคหนึ่งได้  ในกรณีเช่นนี้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติมหีน้าที่รักษาขอ้มลู
ดังกล่าวให้เป็นความลับหรือมิให้บุคคลที่สามล่วงรู้ต่อไป 

มาตรา ๒๓ ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมและหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่จะด าเนินการในระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตหรือนักศึกษาของตนต่อส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
รวมถึงรายงานผลการวิจัยและนวัตกรรมและวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สภานโยบายก าหนด 

ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมจัดให้มีการลงทะเบียน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งในสังกัดและในก ากับดูแลของ
รัฐมนตรี  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่สังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอื่น 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๓๓



ให้ส านักงาน  ก.พ.  และหน่วยงานของรัฐที่ให้ทุนในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาที่ศึกษาใน
ต่างประเทศ  แจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและหัวขอ้วิทยานิพนธท์ี่จะด าเนินการในระดับบณัฑิตศึกษา
ของนักศึกษาที่รับทุนต่อส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  รวมถึงรายงานผลการวิจัยและนวัตกรรมและ
วิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภานโยบายก าหนด 

มาตรา ๒๔ ให้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติจัดท าฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติจัดให้มีระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติกับระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  และให้มีอ านาจเข้าถึงฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมของหน่วยงานดังกล่าวทุกหน่วยงาน 

ให้หน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรมทุกหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม
ตามมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนกับระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ที่ส านักงานการวิจัยแห่งชาติจัดท าขึ้นตามวรรคหนึ่ง 

ให้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  
และมาตรานี้  กับระบบข้อมูลสารสนเทศของ  สอวช.  และ  สกสว.  โดยให้  สอวช.  และ  สกสว.  
มีอ านาจน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 

มาตรา ๒๕ การอ้างอิงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  ให้อ้างอิง
จากฐานข้อมูลตามมาตรา  ๒๔  ข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  ให้ใช้ได้
ภายในหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานดังกล่าว  โดยจะน ามาใช้อ้างอิงให้ขัดหรือแย้งกับข้อมูลจากฐานข้อมูล
ตามมาตรา  ๒๔  มิได้ 

มาตรา ๒๖ ให้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติรวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการ
และผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  และให้  สกสว.  วิเคราะห์  
สังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  ทั้งนี้  ให้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติและ  สกสว.  เสนอความเห็นต่อ  
กสว.  และสภานโยบายเพื่อประเมินสถานภาพของการวิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีของประเทศตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ของประเทศ  และเป็นข้อมูลในการจัดท านโยบายต่อไป 

้หนา   ๑๒
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มาตรา ๒๗ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๒  วรรคสี่และวรรคห้า  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  สอวช.  
และ  สกสว.  อาจเปิดเผยข้อมูลในฐานข้อมูล  ตลอดจนรายงานผลการวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว 
ต่อสาธารณชนได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่สภานโยบายก าหนด  ทั้งนี้  ต้องเป็นข้อมูล  
ที่ไม่กระทบต่อความลับทางการค้า  ความมั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  หรือประโยชน์
สาธารณะอื่น 

การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งจะน าไปเป็นเหตุในการฟ้องร้องด าเนินคดีใด ๆ  มิได้ 
ให้น าความในวรรคสองไปใช้บังคับแก่การแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในระบบวิจัยและ

นวัตกรรมตอ่ส านกังานการวจิัยแห่งชาตติามมาตรา  ๒๒  และการที่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
น าข้อมูลตามวรรคหนึ่งไปเปิดเผยด้วย 

ส่วนที ่ ๕ 
การน าผลงานวิจัยและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ 

มาตรา ๒๘ ให้กระทรวงและ  สกสว.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล  คณะบุคคล  ชุมชน 
หน่วยงานของรฐั  หรือหน่วยงานภาคเอกชนน าผลงานวจิัยและนวตักรรมไปใช้ประโยชนท์ั้งในเชงินโยบาย 
เชิงพาณิชย์  เชิงสังคม  และเชิงสาธารณประโยชน์   

ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่บุคคล  คณะบุคคล  ชุมชน  หน่วยงานอื่น
ของรัฐ  หรือหน่วยงานภาคเอกชน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในระเบียบของสภานโยบาย 

ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่บุคคล  คณะบุคคล  ชุมชน  หรือ
หน่วยงานภาคเอกชน  ให้มุ่งเน้นโครงการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคง  รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคการบริการของประเทศ 

(๒) สามารถตอบสนองต่อการสร้างความรู้ใหม่  ยกระดับนวัตกรรม  ปรับปรุงกระบวนการผลิต
และบริการ  แก้ปัญหาเชิงเทคนิค  ทดแทนการน าเข้าเทคโนโลยี  หรือมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

(๓) มีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

้หนา   ๑๓
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(๕) ส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาสาธารณะ  ทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ทรงสิทธิหรือเจ้าของ
อนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น  รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาที่สิ้นอายุการคุ้มครอง  
ตามกฎหมาย  ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม  และการพัฒนาเพ่ือต่อยอดความรู้
และเทคโนโลยี 

(๖) ลักษณะอื่นตามที่สภานโยบายก าหนด 
มาตรา ๒๙ สภานโยบายอาจเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยให้สิทธิประโยชน์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการที่ใช้ผลงานจากการวิจัยและนวัตกรรม

จากบุคคล  คณะบุคคล  ชุมชน  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานภาคเอกชน  ซึ่งได้รับการสนับสนุน 
ตามมาตรา  ๒๘ 

(๒) ให้ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลหรืออากร  ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาความเห็นของกระทรวงการคลังประกอบด้วย 

(๓) ให้ได้รับส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
(๔) ให้ผู้สร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยมีการแบ่งปันหรือไม่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ให้หน่วยงานผู้สนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรม 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบของสภานโยบาย 

(๕) ให้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน  รวมทั้งการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวมีก าไร
จากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น 

(๖) ยกเว้นหรือลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายซึ่ งหน่วยงานของรัฐจัดเก็บ
เพื่อการตรวจวิเคราะห์หรือการออกใบอนุญาต  หรือเพื่อการอื่น 

(๗) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยข้อเสนอของสภานโยบาย 
มาตรา ๓๐ ให้กระทรวง  กสว.  สกสว.  และหน่วยงานของรัฐสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม  

และพัฒนาเพ่ือต่อยอดความรู้และเทคโนโลยีหรือการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ของหน่วยงานของรัฐ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบของสภานโยบาย 

มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการด าเนินการตามส่วนนี้  หน่วยงานของรัฐอาจ
ร่วมลงทุนในโครงการซึ่งน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบของสภานโยบาย 
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มิให้น ากฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมาใช้บังคับแก่การร่วมลงทุน 
ตามวรรคหนึ่ง  

ให้คณะรัฐมนตรีก าหนดระเบียบว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับ 
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ส่วนที ่ ๖ 
มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย 

มาตรา ๓๒ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยของประเทศ  ให้  กสว.  
โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย  มีหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานการวิจัยด้านต่าง ๆ 

มาตรฐานการวิจัยตามวรรคหนึ่ง  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
กสว.  อาจจัดท าข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือส่งเสริม  

ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมน าไปใช้ได้ 
มาตรา ๓๓ ให้  กสว.  โดยความเห็นชอบของสภานโยบายก าหนด 
(๑) จริยธรรมการวิจัยทั่วไป 
(๒) หลักเกณฑ์การวิจัยและข้อก าหนดจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปัญหากับหลักศาสนา  วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
จริยธรรมการวิจัยทั่วไปตาม  (๑)  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หลักเกณฑ์การวิจัยและข้อก าหนดจริยธรรมการวิจัยตาม  (๒)  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

หมวด  ๓ 
การบรูณาการการปฏิบตัิการของหนว่ยงานในก ากับของรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติการและงบประมาณของหน่วยงานใน
ก ากับของรัฐมนตรีที่มิใช่  สอวช.  สกสว.  หรือสถาบันอุดมศึกษา  รัฐมนตรีอาจเสนอให้สภานโยบาย
ประกาศก าหนดให้หน่วยงานในก ากับของตนต้องบูรณาการแผน  การด าเนินงาน  และงบประมาณ  เพ่ือให้
การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  เกิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  สภานโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
อาจก าหนดระเบียบขึ้นใช้บังคับเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการดังกล่าวได้ 

้หนา   ๑๕
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หมวด  ๔ 
บทก าหนดโทษ 

มาตรา ๓๕ หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  มีหนังสือเตือนไปยังหัวหน้า
หน่วยงานนั้นให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 

หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งภายในเวลาที่
ก าหนด  ให้ได้รับสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายตามที่สภานโยบายประกาศก าหนดโดยข้อเสนอของ  กสว. 

มาตรา ๓๖ ผู้ใดโดยเหตุที่ตนมีต าแหน่งหน้าที่ในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามมาตรา  ๒๒  
วรรคสี่หรือวรรคห้า  เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับนั้น  เพ่ือประโยชน์ของตนหรือของผู้อื่นโดยมิชอบ  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๓๗ โครงการวิจัยและนวัตกรรมใดที่ด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อผูกพันเดิมจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ  
การด าเนินการตามโครงการดังกล่าว  การด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติก าหนด 

มาตรา ๓๘ ในวาระเริ่มแรก  เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา  ๒๔  ให้ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม  ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมอื่น  ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติประกาศ
ก าหนด  ถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ให้ส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึ กษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมประกาศก าหนด 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๓๘



มาตรา ๓๙ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการออกระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  และค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้แทน  ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๓๙



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากการพัฒนาประเทศจ าเป็นต้อง
อาศัยวิทยาศาสตร์  การวิจัยและนวัตกรรม  และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  ให้เกิดความรู้  เพ่ือน าไปใช้ใน 
การสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งจ าเป็นต้องเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัย 
และนวัตกรรม  ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์ให้สนองต่อความต้องการ
ของประเทศ  เพ่ือให้นโยบายยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  น าไปสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งการก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สมควรที่จะให้มี
กฎหมายเพ่ือส่งเสริมวิทยาศาสตร์  การวิจัยและนวัตกรรมให้เหมาะสม  ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๔๐



(๖) 
พระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหง่ชาติ (ฉบับท่ี่ ๔) 

พ.ศ. 2562 





พระราชบัญญัติ 
การศกึษาแห่งชาต ิ (ฉบับที ่ ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญตัิการศกึษา

แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท  และการอาชีวศึกษา  แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอื่น
ที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษา  สนับสนุนทรัพยากร

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๔๓



เพ่ือการศึกษา  ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬา  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกบั
การศึกษา  รวมทั้งการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง 

มาตรา ๓๒ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล 
ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจ านวนสามองค์กร  ได้แก่  สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี  และมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๒/๑  และมาตรา  ๓๒/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๓๒/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  และก ากับการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  การวิจัยและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม  เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  หรือส่วนราชการ
ที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๓๒/๒ การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๓๕/๑ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา  
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ  การสนับสนุนทรัพยากร  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบ  จ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา 
การเลือกและการแต่งตั้งประธานกรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและเลขานุการ  วาระการด ารงต าแหน่ง
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการการอุดมศึกษา  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๔๔



มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา
ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ  
การอาชีวศึกษา  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ส าหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๙ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษา  ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  หรือกระทรวงอื่น  เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยค านึงถึง
ความมุ่งหมาย  หลักการ  และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนบัตัง้แต่
การประเมินครั้งสุดท้าย  และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จัดท าข้อเสนอแนะการปรบัปรุงแก้ไขต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด  เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากมิได้ด าเนินการดังกล่าว  
ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข” 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๑/๑  ของหมวด  ๗  ครู  คณาจารย์  และ
บุคลากรทางการศึกษา  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๔๕



“มาตรา ๕๑/๑ ค าว่า  “คณาจารย”์  ในหมวดนี ้ ให้หมายความว่า  บุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลกั
ทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน  แต่ไม่รวมถึง
บุคลากรซึ่งสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม” 

มาตรา ๑๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการการอุดมศกึษาตามพระราชบัญญตัิการศกึษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๔๖



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือก าหนดขอบเขตในการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานอ่ืน
ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๔๗





(๗) 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. 2562 



 



พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบบัที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖ ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
(๑) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
(๒) ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๕๑



(๓) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 
แต่ไม่รวมถงึการจัดการศกึษาที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่ของกระทรวงอื่นที่มกีฎหมายก าหนดไวเ้ปน็การเฉพาะ” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐ การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้ เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 

(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๕) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส่วนราชการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  เสนอความเหน็หรือค าแนะน าต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการแล้ว  ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการน าความเห็นหรือค าแนะน ามาประกอบการพิจารณาเพ่ือให้เหมาะสมกับการศึกษา
ของชาติ” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด  หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด  อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาหรือคณะกรรมการ 
ก็ได้” 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๕๒



มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การด าเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการด าเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่ก าหนด
ในมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ  
มติคณะรัฐมนตรี  หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕)  การจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดับต่ ากวา่ปรญิญาแตไ่มร่วมถึงสถาบันวิทยาลัยชมุชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘ ให้ส านักงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามมาตรา  ๑๐  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีรัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการเปน็ผู้บงัคับบัญชาข้าราชการ 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน  และอาจแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้ 

(๑) ส านักอ านวยการ 
(๒) ส านัก  ส านักบริหารงาน  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรอื

ส านักบริหารงาน” 
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๙ ให้ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึน้ตรงต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธกิาร

ตามมาตรา  ๑๐  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐ เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามมาตรา  ๒๘  มีอ านาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงาน  แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ  
ก ากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส านักงาน 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๕๓



(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในส านักงาน  ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน 

ให้เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
ตามมาตรา  ๑๐  (๓) 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา  ๑๐  (๔)  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาตามมาตรา  ๑๐  (๕)  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย 

ในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการตามมาตรานี้  ให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและ 
ปฏิบัติราชการ  และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการ  หรือมีทั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ  
ให้รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบั ติราชการ
รองจากเลขาธิการ  ให้รองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  และผู้ด ารงต าแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นในส านักงาน
เลขาธิการ  มีอ านาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการก าหนดหรือมอบหมาย” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวง  
เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เลขาธิการคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๔๐ การจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรฐัที่จัดการศึกษาระดบัปริญญาทีเ่ปน็
นิติบุคคลซึ่งสังกัดกระทรวง  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๕๔



“มาตรา ๔๔ ให้ปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง  ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวมอบอ านาจ
ให้แก่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา   แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ 
ให้ค านึงถึงความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  ภายใต้หลักการบริหารงานการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการด าเนินการ 
ทางงบประมาณของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา  รวมตลอดถึง
หลักการการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษามีอ านาจท านิติกรรมสัญญาในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว 

(๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ  การพัฒนา  และด าเนินการทางวินัยกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

การกระจายอ านาจและการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  อาจก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอ านาจใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยังผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงก็ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งใน  
การบังคับบัญชาส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้ก าหนด 

ผู้อ านวยการส านักบริหารงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง  และผู้อ านวยการส านักบริหารงาน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการต่าง ๆ  อาจมอบอ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ  หรือ  
ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  จากส านักงานคณะกรรมการต่าง ๆ  ไปยังผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
ที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยตรงได้  ทั้งนี้  โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายหรือการสั่งการ
ของกระทรวง  หรือคณะกรรมการต้นสังกัด” 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๕๕



มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ของมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
ศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวง  เลขาธิการ  หัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี  หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๒) ปลัดกระทรวงอาจมอบอ านาจให้รองปลัดกระทรวง  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง   เลขาธิการ 
หัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๓) เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้รองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  หัวหน้าส่วนราชการ  
ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้ว่าราชการจังหวดั” 

มาตรา ๑๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และหน่วยธุรการตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  

มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๕๖



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือก าหนดโครงสร้างและต าแหน่งต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะท าให้การจัดระบบการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๕๗





(๘) 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. 2562 



 



พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา  (ฉบับที่  ๖) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “สถาบันอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๔ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

““สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาของรัฐที่มิใช่
ส่วนราชการ” 

้หนา   ๑๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๖๑



มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อวา่  

“ก.พ.อ.”  ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธาน 
(๒) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และเลขาธิการ  ก.พ.  

เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
(๓) กรรมการซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าแปดคน

แต่ไม่เกินสิบคน 
(๔) กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาสองคน  อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา

สองคน  และผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสองคน  เป็นกรรมการ 
(๕) รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมซึ่งปลัดกระทรวง  

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมมอบหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ต้องด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  หรือไม่ต่ ากว่าอธิบดี  

หรือเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์และไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านกฎหมายหรือด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาม  (๓)  ให้รัฐมนตรีด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่  ก.พ.อ.  
ก าหนด  ทั้งนี้  กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา  
ตาม  (๔)  จะต้องไม่มาจากสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน” 

้หนา   ๑๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๖๒



มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมซึ่งปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีอธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  ค าว่าผู้บังคับบัญชาตามมาตรานี้  ให้หมายถึง
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรม” 

มาตรา ๘ ในวาระเริ่มแรก  ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา  ๔๙  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
หมายถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือให้การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๖๔



(๙) 

พระราชบัญญัติ 
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่่ ๖) 

พ.ศ. 2562 





พระราชบัญญัติ 
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอดุมศึกษา  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ

สถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “สถาบันอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๓ 

แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

““สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และกระทรวงอื่นที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แต่ไม่รวมถึง
สถานศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ” 

้หนา   ๙๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๖๗



มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร 
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและคุณภาพในการจัดตั้งส่วนงานภายในคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรม  จะก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติก็ได้” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๐๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๖๘



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือให้การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๐๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๖๙





(๑๐)

พระราชบัญญัติ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. 2562 





พระราชบัญญัติ 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  (ฉบับที ่ ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้แก้ไขค าว่า   “ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  และค าว่า 

“เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
เป็นค าว่า  “ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  และค าว่า 
“ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  แล้วแต่กรณี  ทุกแห่ง 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “กระทรวง”  ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๐๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๗๓



““กระทรวง”  หมายความว่า  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง  และประกาศ  
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๘ รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงไปปฏิบัติงานในสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชนในระหว่างเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ในความควบคุมของส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมได้ตามความจ าเป็น  โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัตริาชการ
ตามปกติ” 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๐๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๗๔



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพ่ือแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๗๕
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