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พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา 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
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การอุดมศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ผลิตและ
พัฒนากาลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ากว่า
ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน
“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
“ส่วนราชการในกระทรวง” หมายความว่า ส่วนราชการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๘
“หน่วยงานในกากับ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ที่อยู่ในกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ไม่หมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
ก ากั บของรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ตกรรม และสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน
“หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
“การวิจัย” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบ อัน จะ
ทาให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ
เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานของการพั ฒ นาด้า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ และ
ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรม อันจะสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
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“ระบบวิจัย” หมายความว่า การทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกันอย่างประสานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
“มาตรฐานการอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดขั้นต่าเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ
และเกณฑ์อื่น ในการจัด การศึกษาระดับอุด มศึกษา ข้อกาหนดขั้นต่าของหลักสูต รการศึกษา และ
ข้อกาหนดขั้นต่าของเกณฑ์ในการขอตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่ งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
“นวัตกรรม” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต
การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาดหรือในการอื่นใด
ทั้งนี้ ซึ่งเป็น สิ่งใหม่ห รือพัฒ นาให้ ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสาคัญและนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
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 ให้ น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การศึกษาแห่งชาติมาใช้บังคับแก่การบริหารราชการกระทรวงโดยอนุโลม เว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้
จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่
กาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่และอานาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยมี ความเป็น อิ สระทางวิช าการและการบริหารจัด การ ให้ มี ก ารพั ฒนาก าลัง คนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ และให้ดาเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงหรือกากับดูแลของรัฐมนตรี รวมทั้ง
ประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวงเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และ
ดาเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
(๓) จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตกาลั งคนระดับสูงเฉพาะทาง และความร่วมมือ
ในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
(๔) ปฏิบัติการอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของกระทรวง
ในการดาเนินการตาม (๓) กระทรวงอาจมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดหรือในกากับเป็น
ผู้ดาเนินการ หรืออาจร่วมดาเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนหรือต่างประเทศก็ได้
หมวด ๒
การแบ่งส่วนราชการ
มาตรา ๘ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีส่วนราชการ
ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
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(๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(๔) สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
(๕) สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(๖) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนราชการตาม (๖) มีฐานะเป็นนิตบิ ุคคล และมีระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
มาตรา ๙ การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔)
และ (๕) ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ระบุหน้าที่และอานาจของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวง
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว
มาตรา ๑๐ สานักงานรัฐมนตรีมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการ
รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้ าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสานั กงานรัฐมนตรีขึ้น ตรงต่อรัฐมนตรี และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการ
การเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้
มาตรา ๑๑ สานักงานปลัดกระทรวงมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของ
กระทรวง รวมทั้งร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง กากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนด้านการอุดมศึกษา แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และ
แผนอื่น ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทาข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิต
และพัฒนากาลังคนของประเทศ จัดการศึกษาตลอดชีวิต จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา สนับสนุนการกากับ ตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนรับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรี
มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ มีปลัดกระทรวง
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
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มาตรา ๑๒ กรมวิทยาศาสตร์บริการมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์
โดยกากับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลาง
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีอธิบดีคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
มาตรา ๑๓ สานักงานการวิจัยแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม
การจัดทาฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ การริเริ่ม ขับเคลื่อนและ
ประสานการดาเนิ น งานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญของประเทศ การจัด ทามาตรฐานและ
จริยธรรมการวิจัย การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัต กรรมและการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่ องบุคคลหรือ
หน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีผู้อานวยการคนหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แนวทาง และแผน
การปฏิบัติราชการของกระทรวง
มาตรา ๑๔ สานักงานปรมาณูเพื่อสันติมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย
แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และกากับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
ประชาชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการบริ ห ารจั ด การด้ า นพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ก ากั บ ดู แ ล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ
ให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล มีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่าอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
มาตรา ๑๕ ระเบียบปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการในสังกัด
ของกระทรวงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการในสังกัดของกระทรวง
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
เพื่อประโยชน์ในการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของทางราชการและการสรรหาหรือเลือกบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้ถือว่าผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงซึ่งเป็นส่วนราชการเป็นผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี
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หมวด ๓
การจัดระเบียบราชการ
ส่วนที่ ๑
รัฐมนตรี
มาตรา ๑๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวง กาหนดนโยบาย เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนด้านการอุดมศึกษา
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และแผนอื่น และนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้
ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกาหนดหรืออนุมัตโิ ดยจะให้มีรฐั มนตรีช่วยวาการกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๗ นอกจากหน้าที่และอานาจตามมาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอานาจเกีย่ วกับ
การอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อสภานโยบายในการจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้ง
นโยบายของรัฐบาล
(๒) เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีด้านการอุดมศึกษาต่อสภานโยบาย รวมทั้ง
เสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา
(๓) ให้ คาแนะน าแก่ คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุด มศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติในการพิจารณาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวง
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(๔) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัด ทาคาของบประมาณของสถาบันอุด มศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวง
(๕) เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๖) กาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย
(๗) รับรองและเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๘) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และเลิกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี
(๙) เสนอแนะและให้ความเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบั นอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่
ในสังกัดของกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี
(๑๐) เสนอแนะให้สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง และสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ธรรมาภิบาล
(๑๑) วินิจฉัยสั่งการเพื่อยับยั้งหรือยุติการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของ
กระทรวงหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง
(๑๒) วินิจฉัยสั่งการเพื่อยับยั้งหรือยุติการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของ
กระทรวงหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง
(๑๓) วางระเบีย บการปฏิ บัติร าชการเพื่ อส่ งเสริม และสนับ สนุนกิ จการต่า ง ๆ ร่ วมกันของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงอันมิใช่กิจการของสถาบันอุ ดมศึกษาแห่งหนึ่งแห่งใด
โดยเฉพาะ และกาหนดแนวทางการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
(๑๔) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีและสภานโยบาย
(๑๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือสภานโยบายมอบหมาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๘) (๙) และ (๑๑) รัฐมนตรีต้องดาเนินการ
โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่วนการดาเนินการตาม (๖) (๗)
และ (๑๒) รัฐมนตรีต้องดาเนินการโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา สาหรับการดาเนินการตาม (๘) และ (๙) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
อาจให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีได้
มาตรา ๑๘ นอกจากหน้าที่และอานาจตามมาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอานาจ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการพิจารณา
คาของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๒) วางระบบการบูรณาการการดาเนินงานและงบประมาณของหน่วยงานในกากับที่มีหน้าที่
ดาเนินการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกากับให้เป็นไปตามระบบดังกล่าว
(๓) ขอให้กระทรวง ทบวง กรมอื่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาคเอกชน ให้ ข้อมูล สถิติ ผลการดาเนินการ และการอื่นที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือสภานโยบายมอบหมาย
ในการดาเนินการตาม (๒) สภานโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกาหนด
ระเบียบขึ้นใช้บังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ก็ได้
ส่วนที่ ๒
ปลัดกระทรวง
มาตรา ๑๙ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีปลัดกระทรวง
คนหนึ่ง มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจาในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการ กากับการทางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงาน
ของส่ ว นราชการในกระทรวงให้ มี เอกภาพสอดคล้ อ งกั น รวมทั้ ง เร่ง รัด ติ ด ตาม และประเมิน ผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามแผนงานของกระทรวง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สถาบันอุดมศึ กษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่ง
และปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ ในกรณี
ที่มีรองปลัด กระทรวงหรือผู้ช่ว ยปลัด กระทรวงหรือมีทั้งรองปลัด กระทรวงและผู้ช่วยปลัด กระทรวง
ให้รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
รองจากปลัดกระทรวง
ให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสานักงาน
ปลัดกระทรวงมีหน้าที่และอานาจตามที่ปลัดกระทรวงกาหนดหรือมอบหมาย
หมวด ๔
คณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “กกอ.” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการคนหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากข้อเสนอของที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยให้เสนอได้ฝ่ายละหนึ่งคน
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการ
สานักงบประมาณ ประธานกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ผู้อานวยการสานักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(๓) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหาจากผู้เคยดารงตาแหน่งนายก
สภาสถาบันอุดมศึกษา จานวนไม่เกินสองคน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหาจากผู้เคยดารงตาแหน่งอธิการบดี
ของสถาบันอุดมศึกษา จานวนไม่เกินสองคน
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหาซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นกฎหมาย
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ด้านสังคม ด้านอุตสาหกรรม หรือด้านธุรกิจ
จานวนไม่เกินเจ็ดคน
ให้ ร องปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวัต กรรมซึ่งปลั ด กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ กรรมการตาม (๓) และ (๔) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ าม (๕) มีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
การสรรหากรรมการตาม (๓) และ (๔) ผู้เข้ารับการสรรหาจะต้องไม่ดารงตาแหน่งนายก
สภาสถาบันอุดมศึกษาหรืออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาใดในขณะที่เข้ารับการสรรหา
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานกรรมการ กรรมการตาม (๓) และ (๔) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยประธานกรรมการและกรรมการตาม (๓) และ (๔) จะดารงตาแหน่ง
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรืออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างการดารงตาแหน่งดังกล่าวมิได้
มาตรา ๒๑ นอกจากการให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบแก่รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๘) (๙) และ (๑๑) แล้ว กกอ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติการการพัฒนากาลังคนของประเทศ
และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุ ดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ที่สภานโยบายกาหนด
(๒) เสนอแนะและให้ ความเห็ นเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีเรื่องการจัด สรรเงินอุด หนุนให้แ ก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษาซึ่งกระทากับสานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กากับ เร่งรัด ติดตาม และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษา
และการใช้งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
(๔) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของ
กระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดาเนินการตามหน้าที่และอานาจตามหลักการอุดมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อให้ดาเนินการตามมาตรา ๗
(๖) เสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม แก่คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(๗) กากับ เร่งรัด ติดตาม และให้คาแนะนาแก่สานักงานปลัดกระทรวงในการจัดทาฐานข้อมูล
การอุดมศึกษา โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท ผู้เรียน คณาจารย์
ผู้ใช้บัณฑิต และสถิติอื่นที่ถูกต้องและทันสมัย รวมทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา และการพัฒนาประเทศบนฐานความรู้ได้
ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อสาธารณชนตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๘) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาตามหน้าที่และอานาจต่อรัฐมนตรี
(๙) ให้คาปรึกษา คาแนะนา และความเห็นต่อรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรีหรือ
สภานโยบายมอบหมาย
(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาการแทนหรือเพื่อดาเนินการตามที่ กกอ. มอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินหี้ รือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่หรืออานาจของ
กกอ. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานโยบายมอบหมาย
การใช้อานาจของ กกอ. ต้องคานึงถึงความเป็นอิสระ ความหลากหลาย ประเภทและ
กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา รวมทั้งสถานภาพของแต่ละสาขาวิชาและ
แต่ละสถาบันอุดมศึกษาด้วย
มาตรา ๒๒ การประชุม กกอ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
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 เพื่อประกอบการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
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มาตรา ๒๔ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “กมอ.” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของ กกอ.
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของ กกอ. จากผู้มีความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการอุดมศึกษา จานวนไม่เกินเจ็ดคน
ให้ ร องปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวัต กรรมซึ่งปลั ด กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้ กกอ. เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณวุฒิจานวนสองเท่า ของจ านวนที่ จะต้อ งแต่งตั้งต่อรัฐมนตรีและเมื่อรัฐมนตรีได้แต่งตั้งแล้ว
ให้นารายชื่อผู้ซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาจัดทาเป็นบัญชีสารองต่อไป
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดีหรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา หรือตาแหน่งอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมิได้
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องทางานด้วยความเป็นอิสระ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่งของประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งการทาบัญชีสารอง เพื่อเลื่อนขึ้นมาดารงตาแหน่งแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ บัญชีสารองให้มีอายุเท่ากับ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๒๖ นอกจากการให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบแก่รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗
(๖) (๗) และ (๑๒) และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๗ (๘) และ
(๙) แล้ว กมอ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
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(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยคานึงถึงประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การอุดมศึกษา ตลอดจนความเป็นอิสระและความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งด้วย
(๒) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอต่อสภานโยบายให้กาหนดมาตรการทางการเงินการคลัง
และสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา
(๓) ให้คาแนะนาและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
(๔) กากับ เร่งรัด ติดตาม และให้คาแนะนาแก่สานักงานปลัดกระทรวงในการจัดทาฐานข้อมูล
มาตรฐานการอุดมศึกษา
(๕) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาตามหน้าที่และอานาจต่อรัฐมนตรี
(๖) ให้คาปรึกษา คาแนะนา และความเห็นต่อรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรีหรือ
สภานโยบายมอบหมาย
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาการแทนหรือเพื่อดาเนินการตามที่ กมอ. มอบหมาย
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินหี้ รือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่หรืออานาจของ
กมอ. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานโยบายมอบหมาย
การใช้อานาจของ กมอ. ต้องคานึงถึงความเป็นอิสระ ความหลากหลาย ประเภทและ
กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา รวมทั้งสถานภาพของแต่ละสาขาวิชาและ
แต่ละสถาบันอุดมศึกษาด้วย
มาตรา ๒๗ ในการกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา กมอ. ต้องยึดหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องกาหนดให้ทันสมัยตามพัฒนาการของโลกและสังคม
(๒) มาตรฐานการอุด มศึก ษาต้อ งก าหนดโดยค านึง ถึงความหลากหลายของประเภทและ
กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
(๓) มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับความรู้ สมรรถนะ ทักษะ เจตคติ ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนและสามารถวัดได้ การกาหนดวิธีการจัดการศึกษาต้องกระทา
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เพียงเท่าที่จาเป็นตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่า โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา
(๔) ต้ อ งรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของสถาบันอุ ด มศึกษา ผู้ เ รี ย น คณาจารย์ และผู้ ใ ช้บัณฑิต
อย่างกว้างขวาง
(๕) มีระบบให้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นระยะ และมีระบบการให้สถาบันอุดมศึกษาอุทธรณ์คาวินิจฉัยหรือคาสั่ง กมอ. ได้
(๖) หลักการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๘ ให้ น าความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้ บั ง คั บ
โดยอนุโลม
หมวด ๕
การจัดระเบียบบริหารราชการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงที่เป็นนิติบคุ คล
มาตรา ๒๙ ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงที่เป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า
“ก.พ.อ.” ทาหน้าที่เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๓๑ กระทรวงอาจขอให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการและแผนงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ตลอดจนรายละเอียด
ทางวิชาการ การเงิน สถิติ และข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์ในการจัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษาและ
การปฏิบัติราชการในหน้าที่และอานาจได้
ความในวรรคหนึ่งให้นามาใช้บังคับแก่สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่อยู่ในสังกัดของกระทรวงและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยโดยอนุโลม
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หมวด ๖
การส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๓๒ ในกรณี ที่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมี ข้ อ ตกลงการพั ฒ นาการอุ ด มศึ ก ษากั บ
สถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตกาลังคนในสาขาที่ประเทศมีความต้องการหรือเพื่อพัฒนา
ในด้านอื่นตามที่สภานโยบายกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษาอาจขอรับการส่งเสริมด้านงบประมาณเพื่อการนั้นได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่ งชาติซึ่งดารงตาแหน่ งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๔ ให้สานักงานรัฐมนตรี สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งเป็นส่วนราชการใน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม เป็นส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ ข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตามวรรคหนึ่งไปเป็นของส่วนราชการ
ที่มีชื่ออย่างเดียวกันในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ
ข้าราชการ พนั กงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไปเป็นของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่
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ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะราย และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง สวัสดิการ
และประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่เดิม จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่ น
บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง “สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”
หรือ “เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ให้ถือว่าอ้างถึง “สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือ “ปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” แล้วแต่กรณี เว้นแต่บทบัญญัติที่กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นส่วนราชการอยู่ใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ดังกล่าวอยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๓๖ ในวาระเริ่มแรก ให้สานักงานการวิจัยแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่และมีอานาจตามที่
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานการวิจัยแห่งชาติตามมาตรา ๙
ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน โครงการวิจัยและกิจกรรมส่งเสริม
การวิจัย เงินงบประมาณ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไปเป็นของสานักงานการวิจัยแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
และให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บงั คับ
ทาหน้าที่ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงาน
การวิจัยแห่งชาติขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้
บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง “สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”
หรือ “เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ” ให้ถือว่าอ้างถึง “สานักงานการวิจัยแห่งชาติ ” หรือ
“ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ” แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๗ เมื่อครบกาหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๔๑ ประเมินประสิทธิภาพ
และผลการปฏิบัติราชการตามหน้าที่และอานาจของสานักงานการวิจัยแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนราชการ
ตามมาตรา ๘ (๔) และในกรณีที่เห็นว่า ผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวจาเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
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โครงสร้างและกลไกในการบริหารเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีอานาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งสานักงานการวิจัย
แห่งชาติเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน โดยเสนอพร้อมร่างพระราชกฤษฎีกาด้วย
และเมื่อพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับให้มาตรา ๘ (๔) และมาตรา ๑๓ เป็นอันยกเลิก
หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกาหนด
มาตรา ๓๘ ให้ดาเนินการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์บริการตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยองค์ ก ารมหาชนให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และเมื่ อ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้มาตรา ๘ (๓) และมาตรา ๑๒ เป็นอันยกเลิก
มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีอาจมีคาสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดส่วนราชการในกระทรวงไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานใน
กากับของกระทรวงได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีกาหนดได้
ให้นับระยะเวลาที่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานในกากับของกระทรวงตามวรรคหนึ่ง
เป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการให้แก่ต้นสังกัด เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญหรือประโยชน์
ตอบแทนอื่นให้แก่ผู้นั้น
ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานในกากับของกระทรวงตามวรรคหนึ่ง
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยข้อเสนอแนะของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
มาตรา ๔๐ คดีที่ส่วนราชการซึง่ โอนกิจการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖
ไปเป็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม บรรดาซึ่งได้ฟ้องต่อศาลไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ส่วนราชการ
ซึ่งรับโอนตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน และดาเนิน
กระบวนพิจารณาไปจนกว่ าคดีจะถึงที่สุด และให้ถือว่าผู้รับมอบอานาจให้ดาเนินคดีแทนส่วนราชการ
ที่ถูกโอนในคดีนั้น ๆ เป็นผู้รับมอบอานาจจากส่วนราชการที่รับโอน แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้
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ในกรณีที่ศาลได้มีคาพิพากษาคดีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนราชการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้น
มาตรา ๔๑ ในสี่ปีแรกนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๕/๒๕๖๒ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่
๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รวมถึง
ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมตามมาตรานี้ โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบูรณาการการทางานและวิธีการปฏิบัติราชการ
การจัด โครงสร้างและอัต รากาลังของหน่วยงานในบังคับบัญชาและในกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้แล้วเสร็จภายในสามปี เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอความเห็ น ต่อ รัฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่กาหนดไว้ในบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัตินี้
(๓) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความเห็น หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) ดาเนินการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมอบหมาย
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจาเป็นต้องกาหนดขอบเขตหน้าที่และอานาจ และการจัดระเบียบบริหารราชการ
ของกระทรวงดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการในระดับต่าง ๆ ของกระทรวงมีเอกภาพ สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

