ฉบับประชาพิจารณ์
ร่างแก้ไข พ.ร.บ.อุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... v.๐๑๔

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
(๑) เพิ่มบทนิยามคำว่า “กองทุน” และบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการบริหาร
กองทุน” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
(๒) ยกเลิกการจัดสรรเงินเข้ากองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (ยกเลิกมาตรา ๔๕ (๔))
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมการทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณสำหรับการอุดมศึกษา
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๕)
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา (ยกเลิก
มาตรา ๔๗ และเพิ่มส่วนที่ ๓ กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษามาตรา ๕๐/๑ ถึงมาตรา ๕๐/๒๓
ในหมวดที่ ๖)
เหตุผล
โดยที่กฎหมายการอุดมศึกษากำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
ขึ้น โดยความตกลงของกระทรวงการคลัง และกระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและส่งเสริมการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะ
ทางตามความต้องการของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
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โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
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..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “กองทุน” และ “คณะกรรมการบริหารกองทุน”
ระหว่างบทนิยามคำว่า “มาตรฐานการอุดมศึกษา” และคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” ในมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ
พัฒนาการอุดมศึกษา
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๕ การทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณสำหรับการอุดมศึกษาให้
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑
(๑) งบบุ ค ลากรซึ ่ ง เป็ น เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบุ ค ลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวทำคำขอเสนอต่อสำนัก
งบประมาณโดยตรงและให้สำนักงบประมาณจั ดสรรงบประมาณให้เต็มตามกรอบอัตรากำลังบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงแต่ละแห่ง
(๒) งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจำ รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่
งบลงทุนตาม (๓) ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงทำคำขอเสนอต่อสำนักงบประมาณโดยตรง
และให้ ส ำนั ก งบประมาณจั ด สรรในลั ก ษณะเงิ น อุ ด หนุ น ทั ่ ว ไปหรื อ งบลงทุ น แล้ ว แต่ ก รณี
ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง เพื่อให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษา โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุน จากกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาเพื่อนำมาใช้ใน
การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ
ต้องการของประเทศ และเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อใช้ในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
การจัดสรรงบประมาณตาม (๓) ต้องทำคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับ
เงินอุดหนุนการพัฒนาการอุดมศึกษากับ สำนักงานปลัดกระทรวง หรือคำรับรองการปฏิบัต ิต าม
เงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม แล้วแต่กรณี
การจัดสรรงบประมาณตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา
๒๔ ด้วย
ให้ ส ำนั ก งบประมาณแจ้ ง การจั ด สรรงบประมาณตาม (๑) และ (๒) ให้ แ ก่
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงแต่ละแห่ง ให้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการ
อุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ทราบด้วย”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๓ กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึ ก ษา
มาตรา ๕๐/๑ มาตรา ๕๐/๒ มาตรา ๕๐/๓ มาตรา ๕๐/๔ มาตรา ๕๐/๕ มาตรา ๕๐/๖ มาตรา
๕๐/๗ มาตรา ๕๐/๘ มาตรา ๕๐/๙ มาตรา ๕๐/๑๐ มาตรา ๕๐/๑๑ มาตรา ๕๐/๑๒ มาตรา
๕๐/๑๓ มาตรา ๕๐/๑๔ มาตรา ๕๐/๑๕ มาตรา ๕๐/๑๖ มาตรา ๕๐/๑๗ มาตรา ๕๐/๑๘ มาตรา
๕๐/๑๙ มาตรา ๕๐/๒๐ มาตรา ๕๐/๒๑ มาตรา ๕๐/๒๒ และมาตรา ๕๐/๒๓ ในหมวด ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๒
“ส่วนที่ ๓
กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
มาตรา ๕๐/๑ ให้จ ัดตั้ง “กองทุนเพื่ อ พัฒ นาการอุ ด มศึ กษา” เรียกโดยย่ อ ว่ า
“กองทุน” ในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามความต้องการของประเทศ และด้านการผลิต
กำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และ
การสร้างนวัตกรรมร่วมกั บนักวิชาการ สถาบันวิชาการและองค์กรชั้นนำของโลก และเชื่อมโยงการ
เรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมกับสถานประกอบการทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและภาค
ประชาสังคม รวมทั้งสนับสนุนการใช้ความรู้ในการพัฒ นาสมรรถนะของชุมชนและสังคม และมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) สนับสนุนการปฏิรูปการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางตาม
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
(๒) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
(๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้ไปสู่การเรียนรู้ที่ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ให้เข้าถึงการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ทุกที่ทุกเวลา ในต้นทุนที่เข้าถึงได้
(๔) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ รวมถึงทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์ให้ทันความเปลี่ยนแปลง
(๕) ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงสถาบันวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมทั้ง พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน
(๖) สนับสนุนเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๗) สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านอื่น ๆ ตามที่กำหนดในพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา ๕๐/๒ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
(๒) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
โดยข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้เพื่อสมทบกองทุน
(๕) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่ได้รับตามกฎหมายหรือนิติกรรม
สัญญา

๓
(๗) เงิ น สมทบกองทุ น ที ่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานำส่ ง กองทุ น ทั ้ ง นี ้ ตามจำนวน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๘) ค่าตอบแทนหรือรายได้จากการดำเนินกิจการของกองทุน
(๙) ดอกผล ผลประโยชน์หรือรายได้อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
เมื่อเงินกองทุนไม่เพียงพอในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้กองทุนตามความจำเป็น
เงินอุดหนุนตาม (๕) จะต้องไม่มีเงื่อนไขที่จำกัดความเป็นอิสระในการดำเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ร่างพระราชกฤษฎีกาตาม (๗) จะต้องรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษาก่อน
นำเสนอคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๐/๓ รายได้ของกองทุนให้นำเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่งคลังเป็น
รายได้ของแผ่นดิน
มาตรา ๕๐/๔ การใช้จ่ายเงิน กองทุ นให้ ค ณะกรรมการบริห ารกองทุน ใช้ ต าม
วัตถุประสงค์ของกองทุน และแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ และ
ให้ใช้เพื่อกิจการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) การจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และแผนด้านการอุดมศึกษาของประเทศ
(๒) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดของกระทรวง
ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธ ี ก ารและเงื ่ อ นไขที่ ส ภานโยบายกำหนดโดยข้ อ เสนอแนะของรั ฐ มนตรี แ ละ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของสภานโยบาย
มาตรา ๕๐/๕ การจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของการรั บ เงิน อุด หนุน การพั ฒ นาการอุด มศึ ก ษาระหว่า งสำนั กงานปลั ด กระทรวงและสถาบั น
อุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งได้รับจัดสรร โดยคำรับรองดังกล่าวต้องกำหนด
ผลสัมฤทธิ์และตัว ชี้ว ัด ที ่ต รวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้า นการ
อุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
และเป็นไปตามความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง
การดำเนินการตามวรรคหนึ่งต้องคำนึงถึงความคล่องตัว มีความโปร่งใส ไม่มีการ
ขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส ่ว นบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และปราศจากการแทรกแซงทาง
การเมือง
ให้มีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามคำรับรองตามวรรคหนึ่ ง
และรายงานให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และรัฐมนตรี
ทราบ เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรเงินกองทุนให้สถาบันอุดมศึกษานั้นในโอกาสต่อไป

๔
มาตรา ๕๐/๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์อย่างสูงในด้านการอุดมศึกษา
(๒) ปลัดกระทรวง เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู ้ แ ทนคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ผู ้ แ ทนคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ
(๔) ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ใน
สังกัดของกระทรวง ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือประเภทละหนึ่งคน
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ให้ ร องปลัด กระทรวงซึ ่ง ทำหน้ า ที ่ก รรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ผู ้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕)
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่งและ
การพ้ น จากตำแหน่ ง ของประธานและกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้ เ ป็ น ไปตามที ่ ก ำหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๕๐/๗ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่และอำนาจบริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามระเบียบที่สภานโยบายกำหนด และมีหน้าที่และอำนาจ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) เสนอแนะต่ อ รั ฐ มนตรี แ ละคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในการกำหนด
หลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ด ทำคำขอและการจั ด สรรเงิ น กองทุ น ให้ แ ก่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความร่ว มมือ ในการจัด
การศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และในด้านอื่น ๆ กับสถาบันอุดมศึกษา
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๕๐/๔
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากกองทุน
(๔) วางระเบีย บเกี่ ยวกั บ การรั บเงิ น การจ่ายเงิน และการเก็บ รั ก ษาเงิ น และ
ทรัพย์สินของกองทุน
(๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การพัสดุ ตลอดจน
การกำหนดค่าตอบแทน สิทธิป ระโยชน์ห รือสวัส ดิการต่าง ๆ ของผู้บริห าร และเจ้าหน้าที่ ข อง
สำนักงานบริหารกองทุน และการอื่นที่จำเป็น
(๖) กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานบริหารกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล นโยบายและมติของสภานโยบายและคณะกรรมการบริหาร
กองทุน
(๗) ติดตามและประเมินผลการดำเนิ นงานที ่ ได้รั บ การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น
จากกองทุน

๕
(๘) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา
ตามคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนการพัฒนาการอุดมศึกษาตามมาตรา
๕๐/๕ ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา รัฐมนตรี และสภา
นโยบาย ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ปฏิบัติห น้าที่ ตามหน้า ที่และอำนาจของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน หรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลทำการแทนและรายงานให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ
(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุน
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สภานโยบาย
รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย
ระเบียบตาม (๔) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานโยบาย
มาตรา ๕๐/๘ การประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ต้ อ งกำหนดให้
สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณประจำปี และความถี่ของการประชุมต้องขึ้นอยู่กับจำนวนเรื่องที่
สถาบันอุดมศึกษาเสนอ ความเร่งด่วน สภาพการณ์ความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดว กให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้งบประมาณได้อย่างรวดเร็ว
วิธีการประชุมและการลงมติให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
กำหนด
มาตรา ๕๐/๙ ให้ประธานกรรมการและกรรมการบริหารกองทุน และอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการบริห ารกองทุนแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๕๐/๗ (๙) เป็นเจ้าพนักงาน และให้ได้รับ
เบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชนกำหนด
มาตรา ๕๐/๑๐ ให้มีสำนักงานบริหารกองทุนซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษตามมาตรา 40/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 25๕๐ ขึ้นในสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มาตรา ๕๐/๑๑ ให้สำนักงานบริหารกองทุนมีผู้อำนวยการคนหนึ่ง มีหน้าที่บริหาร
สำนักงานกองทุน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล วัตถุประสงค์ของ
กองทุน ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุน
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานบริหารกองทุนทุกตำแหน่ง
ผู้อำนวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนและปลัดกระทรวง

๖
มาตรา ๕๐/๑๒ ผู้อำนวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีล ักษณะต้องห้ามตามที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนดและต้องเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่
สำนักงานบริหารกองทุนได้เต็มเวลา
มาตรา ๕๐/๑๓ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการรักษาการ
แทนของผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด
มาตรา ๕๐/๑๔ ผู้อำนวยการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานบริหารกองทุน ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารกองทุนออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด
(2) วางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานบริหารกองทุนโดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
กำหนด
(3) รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงเพื่อลงนามในคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหรือเพื่อดำเนินการอื่น
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
มาตรา ๕๐/๑๕ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้แทนของ
สำนักงานบริหารกองทุน เพื่อการนี้ผู้อำนวยการจะมอบอำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน
ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด
มาตรา ๕๐/๑๖ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชนกำหนด
มาตรา ๕๐/๑๗ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สำนักงานบริหารกองทุนเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
มาตรา ๕๐/๑๘ กองทุนต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทาง
บัญชีและแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้อง
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ
มาตรา ๕๐/๑๙ ให้กองทุนจัดทำรายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดำเนินงาน และ
ฐานะการเงินของกองทุนเสนอผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๗
มาตรา ๕๐/๒๐ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน
ให้ผู้สอบบัญชีทำรายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๕๐/๒๑ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการ
บริ ห ารกองทุ น และสำนั ก งานบริ ห ารกองทุ น เพื ่ อ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อ คณะ
กรรมการบริหารกองทุน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย ผู ้ แทนกระทรวงการคลั ง เป็ นประธาน
กรรมการ ผู้แทนสำนักงบประมาณคนหนึ่ง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคน
หนึ่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งคนหนึ่ง เป็นกรรมการ และให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงจัดให้มีผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่งและ
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๐/๒๒ ให้ มี ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นาการ
อุดมศึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการอุดมศึกษาซึ่งสภา
นโยบายแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการ
ประเมินผลเกี่ยวกับการอุดมศึกษา ซึ่งสภานโยบายแต่งตั้งจำนวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ และให้
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรมแห่งชาติเป็น
เลขานุการ
ให้นำความในมาตรา ๕๐/๘ และมาตรา ๕๐/๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่งและ
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๐/๒๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการอุดมศึกษา
ตามมาตรา ๕๐/๒๒ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการอุดมศึกษาที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุน
(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน

๘
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารกองทุ น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และรัฐมนตรี เพื่อเสนอสภานโยบายต่อไป”
มาตรา ๗ ให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน โครงการ เงินงบประมาณ
บุ ค ลากร และเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื ่ อ พั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที ่ ม ี อ ยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง “ทุนหมุนเวียน
เพื่อพัฒ นาสถาบัน อุด มศึ กษาเอกชน” ให้ถือว่าบทบั ญญัติ นั้ น อ้า งถึง “กองทุนเพื ่อ พัฒ นาการ
อุดมศึกษา”
มาตรา ๙ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งเกี่ยวกับกองทุนให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการออกกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๐ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วยผู้ดำรง
ตำแหน่งตามมาตรา ๕๐/๖ (๒) และ (๓) โดยมีรองปลัดกระทรวงซึ่งทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และอำนาจบริหารกองทุนไป
พลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนตามมาตรา ๕๐/๖ และให้มีหน้าที่และอำนาจดังนี้
(๑) แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนั กงาน
บริหารกองทุนไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุน ตามมาตรา
๕๐/๑๑
(๒) ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ตามมาตรา ๕๐/๗ (๕) และ (๖)
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๓) เสนอร่างกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๐/๖ วรรคสี่ ต่อคณะรัฐมนตรีภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๔) ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตามมาตรา ๕๐/๖ (๑) (๔) และ (๕) ภายใน
สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
.....................................
นายกรัฐมนตรี

