
vrii'i urj : ; a ru.:1uu vr' t'i fi u' t it u 1 a u I r ! l I

00220

fi Or ot *U/eder6nd

a'rrinmuuBr,tr:In :t n r : n r iluIuu'r u

Ivr:. o loboo dtec(G( Im:ar: o lsrmdd dddo

TATSU

?u11

r?a'l
n5v?1t?{n'l

u0
u4

{n?1iluun0

(a

io{ila'n n:uvr:?{ n1:onrifi nut ivtu1fi 'l
i

r.lflrifi:rtnr:rrvru

r.J a-n n : v vr :'r { n r : o or il fi n ur i u u r n r a n i i o'u uta v u:-n n : :il
i

., ..,,,,,., "9,,,5*,,,,,.,,,,,,,,,,u,

ivrurnrami id'uuavuinn::u
dd

OUUfl:OU0U'l T1t[Yl? flYltl. oodooq

be nunrfi'uii uauat

J 
^ a d o osi .j y u <t50.1 1J0ttruttff4{n?1!noruumoS'r.1v,r:u:'rturyQnvrtnu?r0{n!nflilil'run0wu0oilflnu1 0'tulu d au!

dAdAtSuu 05n1:u9r:J14't?vtu'lau?J0u$nu

Y < a tau u a < Oq?u n:vvr:'l{nl:oflilflnur':vurArami id'uuavufmn::il fiuTuurulunr:i'prdlnorruflierur
lj

:vU!n15ootlflnul m1ilil1mi1 d6'/ L!14'111:u5'tt1jflJ6uslfl'l:ofitJnnul yl.fl. tedbte fi{A'riryurrhfrfinr:t'sr6'lnolvruI uo t 1

A-oti-d,au<
11101,{9UU1n1:OAilfinUflULTr01\gUU1n?1!tuUmflt0.Xafl1!U0oilflnUl ttavA{ta5iln1:r{AmnlA.inU:UO!A{tAil1yl1!

vrwrrn'rrufro{nrto{liutvro uavanruloulunl:oo}Jfinu1 ivu1fl1ani i6'uuavuinn:::JrLl,i.rr1fr nYrfi o,/t"ao<
o . .i - i u 6 d ad o u
tunl:usutr.trlJoluvr d niln1fi'ud tedbc'fiufrrfiurortuua''nnr:nr:{orn'lnolvrurfior{'erurnr:oot6nur

ttl9

ttauilou]rulun:vyr:?.: o':. rirtfrunr:tauon5u11:'t{n'Ena-{ uavnruvYmuniriohja

drrinrrulaofl:svr:'l{n1:oo!6n1e1ivrur6raqi io'rlttavuimn::u6flnironruourn:rsdit
u44r

anrfuonufrnur uSouri:u{1u?ro{vi'rurl:strd'rri'uiiuavrfrrutrul#eifiufiur{or orfi frrirar: nruror:ti !na1fl:lqUU3
d , , Y - -X

ttauuamunfl nu'] t?luan{n?1iln aruugl051{nfl n:vvr5?{v { d a!u 9r.lu

r. i rru:v:rtriruffi nr:o o,ufi nur (alnfi ..) n.n. .....
I

b. irw:v:rtriruarGnr:druaiuiuurnrani nr:i6'uuavuimn::r (ariufi ..)u.n. .....

,n. irru:v:rtri**ar*e,wBmirltnr:n:vvn?{n1:4 otrfi nu1 ivrurnrani i6'uuavu':lmn::r
vq

(afufi ..) vr.n. .....

<. irrn:v:rtrirucfifianrululrun1:oolrdnur iuurnrami i{'uuavuimn::uulirtrfiUI

(arfufi ..)n.n. .....

1o u a r r r :n Lra a {n ? 1il uri u r.i ruvr r r 15 rlt ai r o r n i v fl : ? { n r r o o r fi n u r i v u r n r a m i
i

i{'u$avuinn::r (https:/Annu,v.mhesi.go.th)raio QR Code fr'ruufiifioariufi nruluiufi oct fiurnl bdbd
J ,vo

rfr o ail.ar.ovld'r.{r rfrunr :mru{umousiohj

6r riuuilr rfi oT!:ou:rr uav rmiuiln?riluiol"tun r:rir rfluTn:t nr:6'rnrirroioh

uasu?nn5:il

t
http s ://bit. l.y/3 qo m 08 D

T

igadkku63-143
เพื่อโปรดพิจารณา

igadkku63-143
Naksit

igadkku63-143
DateTH02 Stamp

igadkku63-143
Tanya

kkusuperball
Chanchai01 Stamp

kkusuperball
DateTH02 Stamp

kkusuperball
แจ้งเวียนทุกคณะหน่วยงาน Stamp




ร่างแก้ไข พ.ร.บ.อุดมศึกษา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... v.๐๑๔ 
  


บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) 


พ.ศ. .... 
   


 
หลักการ 


 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพิ่มบทนิยามคำว่า “กองทุน” และบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการบริหาร


กองทุน” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 
(๒) ยกเลิกการจัดสรรเงินเข้ากองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถาบันอุดมศึกษา


เอกชน (ยกเลิกมาตรา ๔๕ (๔)) 
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมการทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณสำหรับการอุดมศึกษา 


(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๕) 
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา (ยกเลิก


มาตรา ๔๗ และเพิ่มส่วนที่ ๓ กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษามาตรา ๕๐/๑ ถึงมาตรา ๕๐/๒๓  
ในหมวดที่ ๖) 
 


เหตุผล 
 


โดยที่กฎหมายการอุดมศึกษากำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา
ขึ ้น โดยความตกลงของกระทรวงการคลังและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและส่งเสริมการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะ
ทางตามความต้องการของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
 
 
 


ฉบับประชาพิจารณ์







ร่างแก้ไข พ.ร.บ.อุดมศึกษา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... v.๐๑๔ 
  


ร่าง 
พระราชบัญญัติ 


การอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 


   
 


........................................... 


........................................... 


........................................... 
 


.................................................................................................................................... 
.......................................... 


 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา  
 


............................................................................................................................. .......
................................................................................................................................................................
......................................... 


.................................................................................................................................... 
.......................................... 
 


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 กองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือ


พัฒนาการอุดมศึกษา 
  มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 


“มาตรา ๔๕  การทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณสำหรับการอุดมศึกษาให้
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 







๑ 
 


(๑) งบบุคลากรซึ ่งเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวทำคำขอเสนอต่อสำนัก
งบประมาณโดยตรงและให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามกรอบอัตรากำลังบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงแต่ละแห่ง 


(๒) งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจำ รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่  
งบลงทุนตาม (๓) ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงทำคำขอเสนอต่อสำนักงบประมาณโดยตรง 
และให ้สำน ักงบประมาณจ ัดสรรในล ักษณะเง ินอ ุดหน ุนท ั ่ วไปหร ืองบลงท ุน แล ้วแต ่กรณี   
ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง เพื่อให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษา โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 


(๓) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาเพื่อนำมาใช้ใน
การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ
ต้องการของประเทศ และเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อใช้ในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  


การจัดสรรงบประมาณตาม (๓) ต้องทำคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับ
เงินอุดหนุนการพัฒนาการอุดมศึกษากับสำนักงานปลัดกระทรวง หรือคำรับรองการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม แล้วแต่กรณี 


การจัดสรรงบประมาณตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา 
๒๔ ด้วย 


ให ้สำนักงบประมาณแจ้งการจ ัดสรรงบประมาณตาม (๑) และ (๒) ให ้แก่
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงแต่ละแห่ง ให้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการ
อุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ทราบด้วย” 
 


มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
มาตรา ๖  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๓ กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา 


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 
กองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา 


      
 


มาตรา ๕๐/๑  ให้จัดตั ้ง “กองทุนเพื ่อพัฒนาการอุดมศึกษา” เรียกโดยย่อว่า 
“กองทุน” ในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามความต้องการของประเทศ และด้านการผลิต
กำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และ
การสร้างนวัตกรรมร่วมกับนักวิชาการ สถาบันวิชาการและองค์กรชั้นนำของโลก และเชื่อมโยงการ
เรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมกับสถานประกอบการทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและภาค
ประชาสังคม รวมทั้งสนับสนุนการใช้ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะของชุมชนและสังคม และมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย 


(๑)  สนับสนุนการปฏิรูปการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางตาม
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  


(๒)  ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ 
(๓)  พัฒนาระบบการเรียนรู้ไปสู่การเรียนรู้ที่ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพคนตลอด


ช่วงชีวิต ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ให้เข้าถึงการอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ 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)  เง ินสมทบกองทุนที ่สถาบันอุดมศึกษานำส่งกองทุน ทั ้งนี ้  ตามจำนวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา  


(๘)  ค่าตอบแทนหรือรายได้จากการดำเนินกิจการของกองทุน 
(๙)  ดอกผล ผลประโยชน์หรือรายได้อ่ืนที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
เมื่อเงินกองทุนไม่เพียงพอในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 


ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้กองทุนตามความจำเป็น 
เงินอุดหนุนตาม (๕) จะต้องไม่มีเงื่อนไขที่จำกัดความเป็นอิสระในการดำเนินงาน


ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ร่างพระราชกฤษฎีกาตาม (๗) จะต้องรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษาก่อน


นำเสนอคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๕๐/๓  รายได้ของกองทุนให้นำเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่งคลังเป็น


รายได้ของแผ่นดิน 
มาตรา ๕๐/๔  การใช้จ่ายเงินกองทุนให้คณะกรรมการบริหารกองทุนใช้ตาม


วัตถุประสงค์ของกองทุน และแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ และ
ให้ใช้เพ่ือกิจการดังต่อไปนี้ด้วย 


(๑)  การจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และแผนด้านการอุดมศึกษาของประเทศ  


(๒)  จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดของกระทรวง
ตามหลักเกณฑ์ วิธ ีการและเงื ่อนไขที่สภานโยบายกำหนดโดยข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  


(๓)  ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการ 


บริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของสภานโยบาย 
 
มาตรา ๕๐/๕  การจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข


ของการรับเงินอุดหนุนการพัฒนาการอุดมศึกษาระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงและสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งได้รับจัดสรร โดยคำรับรองดังกล่าวต้องกำหนด
ผลสัมฤทธิ ์และตัวชี ้ว ัดที ่ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการ
อุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
และเป็นไปตามความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง 


การดำเนินการตามวรรคหนึ่งต้องคำนึงถึงความคล่องตัว มีความโปร่งใส ไม่มีการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  และปราศจากการแทรกแซงทาง
การเมือง  


ให้มีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามคำรับรองตามวรรคหนึ่ ง 
และรายงานให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และรัฐมนตรี
ทราบ เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรเงินกองทุนให้สถาบันอุดมศึกษานั้นในโอกาสต่อไป  
 







๔ 
 


มาตรา ๕๐/๖  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย 
(๑)  ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้และ


ประสบการณ์อย่างสูงในด้านการอุดมศึกษา 
(๒)  ปลัดกระทรวง เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓)  ผู ้แทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู ้แทนคณะกรรมการมาตรฐานการ


อุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ 
(๔)  ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ใน


สังกัดของกระทรวง ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือประเภทละหนึ่งคน 
(๕)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี


ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 


ให้รองปลัดกระทรวงซึ ่งทำหน้าที ่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 


ห ้ามม ิ ให ้กรรมการสภาสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา ผ ู ้บร ิหาร และบ ุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) 


หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่งและ
การพ้นจากตำแหน่งของประธานและกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที ่กำหนดใน
กฎกระทรวง 


มาตรา ๕๐/๗  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่และอำนาจบริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามระเบียบที่สภานโยบายกำหนด และมีหน้าที่และอำนาจ
ดังต่อไปนี้ด้วย   


(๑)  เสนอแนะต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการกำหนด
หล ักเกณฑ์ในการจ ัดทำคำขอและการจ ัดสรรเง ินกองท ุนให ้แก่สถาบ ันอ ุดมศ ึกษาของรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความร่วมมือ ในการจัด
การศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และในด้านอื่น ๆ กับสถาบันอุดมศึกษา  


(๒)  พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๕๐/๔  
(๓)  ดำเนินการเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากกองทุน   
(๔)  วางระเบียบเกี ่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินและ


ทรัพย์สินของกองทุน 
(๕)  ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การพัสดุ ตลอดจน


การกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู ้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานบริหารกองทุน และการอื่นที่จำเป็น 


(๖)  กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานบริหารกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล นโยบายและมติของสภานโยบายและคณะกรรมการบริหาร
กองทุน 


(๗)  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที ่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน  
จากกองทุน  







๕ 
 


(๘)  รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา
ตามคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนการพัฒนาการอุดมศึกษาตามมาตรา  
๕๐/๕ ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา รัฐมนตรี และสภา
นโยบาย ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป 


(๙)  แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที ่ตามหน้าที ่และอำนาจของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน หรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลทำการแทนและรายงานให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ 


(๑๐)  แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุน 
(๑๑)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สภานโยบาย 


รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย 
ระเบียบตาม (๔) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานโยบาย 
 
มาตรา ๕๐/๘  การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนต้องกำหนดให้


สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณประจำปี และความถี่ของการประชุมต้องขึ้นอยู่กับจำนวนเรื ่องที่
สถาบันอุดมศึกษาเสนอ ความเร่งด่วน สภาพการณ์ความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดว กให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้งบประมาณได้อย่างรวดเร็ว  


วิธีการประชุมและการลงมติให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
กำหนด 
 


มาตรา ๕๐/๙  ให้ประธานกรรมการและกรรมการบริหารกองทุน และอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งขึ ้นตามมาตรา ๕๐/๗ (๙) เป็นเจ้าพนักงาน และให้ได้รับ 
เบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
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  ผู ้อำนวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนดและต้องเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่
สำนักงานบริหารกองทุนได้เต็มเวลา 


มาตรา ๕๐/๑๓  วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและการรักษาการ
แทนของผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด 


มาตรา ๕๐/๑๔ ผู้อำนวยการมหีน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้  
(1) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของ


สำนักงานบริหารกองทุน ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารกองทุนออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ 
ตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด 


(2) วางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานบริหารกองทุนโดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
กำหนด 


(3) รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงเพ่ือลงนามในคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหรือเพ่ือดำเนินการอ่ืน 


(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
 


มาตรา ๕๐/๑๕ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้แทนของ
สำนักงานบริหารกองทุน เพ่ือการนี้ผู้อำนวยการจะมอบอำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน
ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด 


มาตรา ๕๐/๑๖ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
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


บริหารกองทุนและสำนักงานบริหารกองทุนเพื ่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุน 


คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผู ้แทนกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนสำนักงบประมาณคนหนึ่ง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคน
หนึ่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งคนหนึ่ง เป็นกรรมการ และให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงจัดให้มีผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร 


ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด 


หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่งและ
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 


 
มาตรา ๕๐/๒๒  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการ


อุดมศึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการอุดมศึกษาซึ่งสภา
นโยบายแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู ้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการ
ประเมินผลเกี่ยวกับการอุดมศึกษา ซึ่งสภานโยบายแต่งตั้งจำนวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ และให้
ผู ้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรมแห่งชาติเป็น
เลขานุการ 


ให้นำความในมาตรา ๕๐/๘ และมาตรา ๕๐/๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของ


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่งและ


การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๐/๒๓  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการอุดมศึกษา


ตามมาตรา ๕๐/๒๒ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการอุดมศึกษาที่ได้รับการ


สนับสนุนจากกองทุน 
(๒)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และ


หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 







๘ 
 


(๓)  รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั ้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และรัฐมนตรี เพ่ือเสนอสภานโยบายต่อไป” 
 
  มาตรา ๗ ให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน โครงการ เงินงบประมาณ 
บุคลากร และเง ินทุนหมุนเว ียนเพื ่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที ่ม ีอยู่ ในว ันก่อนว ันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๘  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง “ทุนหมุนเวียน
เพื ่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” ให้ถือว่าบทบัญญัตินั ้นอ้างถึง “กองทุนเพื ่อพัฒนาการ
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 
  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอำนาจบริหารกองทุนไป
พลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนตามมาตรา ๕๐/๖ และให้มีหน้าที่และอำนาจดังนี้ 


(๑) แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที ่ผู ้อำนวยการสำนักงาน
บริหารกองทุนไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนตามมาตรา 
๕๐/๑๑ 


(๒) ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งตามมาตรา ๕๐/๗ (๕) และ (๖) 
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 


(๓) เสนอร่างกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๐/๖ วรรคสี่ ต่อคณะรัฐมนตรีภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 


(๔) ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตามมาตรา ๕๐/๖ (๑) (๔) และ (๕) ภายใน
สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 


ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 


.....................................  
      นายกรัฐมนตร ี
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..)  


พ.ศ. .... 
   


 
หลักการ 


 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 


๒๕๖๒ แก้ไขคำว่า “ข้อตกลงให้ดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือโครงการวิจัยและ
นวัตกรรม” เป็นคำว่า “คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนให้ดำเนินโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรม” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘) 


 
เหตุผล 


 
โดยที่กฎหมายการอุดมศึกษากำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา


ขึ้น โดยกำหนดให้ใช้คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนแทนการทำข้อตกลง  
จึงสมควรปรับปรุงการจัดทำข้อตกลงให้ดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ
โครงการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น  
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ร่าง 
พระราชบัญญัติ 


การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   


 


........................................... 


........................................... 


........................................... 
.................................................................................................................................... 


.......................................... 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ


นวัตกรรม 
..................................................................................................................................................


..............................................................................................................................................................................


.......... 
.................................................................................................................................... 


.......................................... 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ


นวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น


ต้นไป  
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การ


วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“มาตรา ๑๘ ในกรณีมีความจำเป็น จะทำคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับเงิน


อุดหนุนให้ดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรม โดยให้ได้รับเงิน
งบประมาณจากกองทุนเกินหนึ่งปีงบประมาณก็ได้” 


 
ผู้รับสนองพระราชโองการ  
.....................................  
นายกรัฐมนตรี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ


นวัตกรรม 
(ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 


   
 


หลักการ 
 


แก้ไขเพิ ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขคำว่า “ข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษา” เป็น
คำว่า “คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนการพัฒนาการอุดมศึกษา” (แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๓๒) 


 
เหตุผล 


 
โดยที่กฎหมายการอุดมศึกษากำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา


ขึ้น โดยกำหนดให้ใช้คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนการพัฒนาการอุดมศึกษา
แทนการทำข้อตกลง จึงสมควรปรับปรุงการจัดทำข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น  
 
 
 



sophon.ngo

Typewriter

ฉบับประชาพิจารณ์







    
 


 


ร่าง 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 


(ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 


   
 


........................................... 


........................................... 


........................................... 
 


.................................................................................................................................... 
.......................................... 


 


  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 


............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. .................................................
............ 


.................................................................................................................................... 
.......................................... 
 


มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 


มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 


  มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(๒) เสนอแนะและให้ความเห็นเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนการพัฒนาการอุดมศึกษา
ซึ่งกระทำกับสำนักงานปลัดกระทรวง” 
 


มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 


“มาตรา ๓๒ ในกรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงมีคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับ
เงินอุดหนุนการพัฒนาการอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตกำลังคนในสาขาที่
ประเทศมีความต้องการหรือเพื่อพัฒนาในด้านอื่นตามที่สภานโยบายกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  สถาบันอุดมศึกษาอาจขอรับการส่งเสริมด้าน
งบประมาณเพ่ือการนั้นได้” 
 


 







    
 


 


ผู้รับสนองพระราชโองการ 
.....................................  
      นายกรัฐมนตร ี
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 


(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   


 
หลักการ 


 
แก้ไขพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขหน้าที ่และอำนาจของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการ
อุดมศึกษาในการพิจารณาคำของบประมาณของกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๒ (๑)) 
 


เหตุผล 
 


โดยที่กฎหมายการอุดมศึกษากำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา
ขึ้น จึงสมควรปรับปรุง หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น  
 
 
 



sophon.ngo

Typewriter

ฉบับประชาพิจารณ์







    
 


 


ร่าง 
พระราชบัญญัติ 


สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   


 


........................................... 


........................................... 


........................................... 
 


.................................................................................................................................... 
.......................................... 


 


  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  


............................................................................................................................. .....................
.................................................................................. ............................................................................................
............ 


.................................................................................................................................... 
.......................................... 
 


มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน ี ้ เร ียกว่า “พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 


มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 
 


  มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(๑) งบประมาณด้านการอุดมศึกษา ให้นายกรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษาขึ้นคณะหนึ่ง  
ประกอบด้วยบุคคลซึ่งสภานโยบายมีมติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จำนวนสองคน ผู้แทนสำนักงบประมาณจำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ และปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ และจะแต่งตั้งผู ้แทนสำนักงบประมาณตาม
จำนวนที่เห็นสมควรเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ทำหน้าที่พิจารณาคำของบประมาณของกองทุนเพื่อพัฒนาการ
อุดมศึกษาก่อนเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี” 
 


ผู้รับสนองพระราชโองการ 
.....................................  
      นายกรัฐมนตร ี
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