รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... เพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ
๗๗ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น ของผู้ที่ได้รั บ
ผลกระทบจำกร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ ดังนี้
ก. ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำย ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 กำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยตรงจำกบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำและบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกำรประชุมรับ ฟังควำมคิดเห็ นจำกสถำบันอุดมศึกษำ ณ ห้องประชุมของสำนั กงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ
วิธีที่ 2 กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th)
ข. ขั้นตอนร่ำงกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำยโดยวิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศทั้งของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ (www.krisdika.go.th)
๒. จานวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
ก. ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
 กำรรับฟังควำมคิดเห็ นโดยตรงจำกบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำและบุคคลที่มีส่ ว น
เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง โดยเชิญสถำบันอุดมศึกษำจำนวน 156 แห่ง เข้ำร่วมประชุมเพื่อแสดงควำมคิดเห็น
ต่ อ ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ ดั ง กล่ ำ ว เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๘ มี น ำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม
ศำสตรำจำรย์วิจิตร ศรีสอ้ำน ชั้น ๕ อำคำรอุดมศึกษำ ๑ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยำ) พร้อมทั้งเปิดให้เข้ำร่วมกำรประชุมทำงระบบกำรประชุมทำงไกล (Video
Conference) ผ่ำนระบบ Zoom ในวันและเวลำดังกล่ำวด้วย โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวน 63 คน (ในห้อง
ประชุม จำนวน 18 คน และร่วมประชุมทำงไกล จำนวน 45 คน)
 กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 1 ครั้ง โดยเผยแพร่ร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำ จำนวน ๔ ฉบับ และแบบรับฟังควำม
คิดเห็ น พระรำชบั ญญัติฯ ดั งกล่ ำว บนเว็บ ไซต์กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(www.mhesi.go.th) ในช่วงระยะเวลำระหว่ำงวันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ถึง ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลำ
31 วัน โดยมีผู้เข้ำชมร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... จำนวน 924 รำย พร้อมทั้งแจ้ง
กำรดำเนินกำรเผยแพร่ร่ำงพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำ จำนวน ๔
ฉบับ และแบบรับฟังควำมคิดเห็นพระรำชบัญญัติฯ ให้สถำบันอุดมศึกษำทรำบเพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

อำทิ ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนิสิ ตและนักศึกษำ ร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๔
ฉบั บ โดยจั ดทำเป็ น หนั งสื อรำชกำร ที่ อว 0236/ว5738 ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 จัดส่ งไปยัง
สถำบันอุดมศึกษำในสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 156 แห่ง
ข. ขั้นตอนร่ำงกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ครั้งที่ 1 กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ (www.krisdika.go.th) โดยมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อ งกับกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำ รวม 4 ฉบับ ที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักกำร ในช่วงระยะเวลำระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ ถึง 22 กุมภำพันธ์ ๒๕๖5 รวม
ระยะเวลำ 19 วัน
ครั้งที่ 2 กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ (www.krisdika.go.th) โดยมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำ รวม 4 ฉบับ ที่
ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) ในช่วงระยะเวลำระหว่ำงวันที่ 24 กุมภำพันธ์
ถึง 31 มีนำคม ๒๕๖5 รวมระยะเวลำ 36 วัน
ครั้งที่ 3 กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเผยแพร่ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... และร่ำง
พระรำชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำ รวม ๔ ฉบับ ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ และแบบรับฟังควำมคิดเห็น
พระรำชบั ญ ญั ติ ฯ ดั ง กล่ ำ ว บนเว็ บ ไซต์ ก ระทรวงกำรอุ ด มศึ ก ษำ วิ ท ยำศำสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
(https://www.ops.go.th/main/index.php/aboutus/laws-draft/4524-4-2) ในช่วงระยะเวลำระหว่ำง
วันที่ 3 – 17 มีนำคม ๒๕๖5 รวมจำนวน 15 วัน โดยมีผู้เข้ำชมร่ำงพระรำชบัญญัติ ทั้ง 4 ฉบับดัง กล่ำว
จำนวน 692 ครั้ง พร้อมทั้งแจ้งประชำสัมพันธ์กำรดำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำ จำนวน ๔ ฉบับ และแบบรับฟังควำมคิดเห็นพระรำชบัญญัติฯ
ดังกล่ำว ผ่ำนเพจ Facebook กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (mhesithailand)
เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2565 เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อำทิ ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนิสิตและ
นักศึกษำ ร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับ
๓. พื้นที่กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
ก. ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
 เปิ ด ให้ มี ก ำรรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น เป็ น กำรทั่ ว ไปผ่ ำ นระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศของ
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน
 รับฟังควำมคิดเห็นจำกบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่
ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
ข. ขั้นตอนร่ำงกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เปิดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นกำรทั่วไปผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม และของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เป็นระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ ๑๕ วัน

๔. ประเด็นที่มีการรับฟังความคิดเห็น
ก. ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
ประเด็นที่มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
ในขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี มีดังนี้
1) กำรเพิ่มบทนิ ย ำมคำว่ำ “กองทุน ” และบทนิยำมคำว่ำ “คณะกรรมกำรบริห ำร
กองทุน” (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓)
2) กำรยกเลิกกำรจั ดสรรเงินเข้ำกองทุนให้ กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำให้ แก่ส ถำบันอุดมศึ ก ษำ
เอกชน (ยกเลิกมำตรำ ๔๕ (๔))
3) กำรแก้ไขเพิ่มเติมกำรทำคำขอและกำรจัดสรรงบประมำณสำหรับกำรอุดมศึกษำ
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๕)
4) กำรแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำ (ยกเลิกมำตรำ
๔๗ และเพิ่มส่วนที่ ๓ กองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำมำตรำ ๕๐/๑ ถึงมำตรำ ๕๐/๒๓ ในหมวดที่ ๖)
ข. ขั้นตอนร่ำงกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประเด็นที่มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
ในขั้นตอนร่ำงกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ มีดังนี้
1) กำรเพิ่มบทนิยำมคำว่ำ “กองทุน” “คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน” “ผู้อำนวยกำร”
และ “ปลัดกระทรวง”
2) กำรแก้ไขเพิ่มเติมกำรทำคำขอและกำรจัดสรรงบประมำณสำหรับกำรอุดมศึกษำและ
ยกเลิกกำรจัดสรรเงินเข้ำกองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถำบันอุดมศึกษำเอกชน
3) กำรแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำ โดยเพิ่มเติม
ส่วนของกองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำ โดยกำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ รำยได้ กำรใช้จ่ำย
กำรบริหำรกองทุน รวมทั้งกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกองทุน
๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
ก. ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
ไม่มีข้อคัดค้ำน และผู้แสดงควำมคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้ วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... โดยมีเพียงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้
1) กำรเพิ่มบทนิ ย ำมคำว่ำ “กองทุน ” และบทนิยำมคำว่ำ “คณะกรรมกำรบริห ำร
กองทุน” (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๓) มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- เปลี่ยนสถำนภำพพนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นข้ำรำชพลเรือนเพื่อควำมมั่นคงและ
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพเนื่องจำกบุคลำกรกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในกำรผลิต
บัณฑิตไปรับใช้ประเทศชำติทั้งสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และสำยมนุษยศำสตร์สังคมศำสตร์ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรพัฒนำประเทศไทย Thailand 4.0 and Knowledge Based Society
- ตัดข้อควำมในมำตรำ 50/2 (7) เนื่องจำก ไม่ควรมีเงินสมทบจำกสถำบันฯ
- เห็นควรพิจำรณำตัดควำมในมำตรำ 50/2 (7) ออก เนื่องจำกอำจก่อภำระผูกพัน
ด้ำนงบประมำณของสถำบันอุดมศึกษำในกำรสมทบเงินเข้ำกองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุมดศึกษำ
- ตำมควำมในข้อ 50/3 ที่กำหนดว่ำ รำยได้ของกองทุนให้นำเข้ำสมทบกองทุน
โดยไม่ ต้ อ งส่ ง คลั ง เป็ น รำยได้ ข องแผ่ น ดิ น อำจไม่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก กำรตำมควำมในมำตรำ ๖๒ แห่ ง
พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดว่ำ "ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐที่ไม่ใช่

รัฐวิสำหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีควำมจำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินนอกงบประมำณหรือมีเงินนอก
งบประมำณมำกเกินสมควรให้กระทรวงกำรคลัง เรียกให้หน่วยงำนของรัฐนำเงินดังกล่ำวส่งคลัง ทั้งนี้ ตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี"
2) กำรยกเลิกกำรจั ดสรรเงินเข้ำกองทุนให้ กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำให้ แก่ส ถำบันอุดมศึ ก ษำ
เอกชน (ยกเลิกมำตรำ ๔๕ (๔)) มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- กฎหมำยคุ้ ม ครองสวัส ดิ ก ำรและสิ ท ธิประโยชน์ ข องบุ ค ลำกรกำรศึ ก ษำระดับ
อุดมศึกษำ กำรรักษำพยำบำลและบิดำมำรดำ บุตรธิดำ รวมถึงบำนำญหลังเกษียณอำยุรำชกำร
- เพิ่มข้อควำม จำนวนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ในมำตรำ 50/6 ให้ชัดเจน
และไม่ควรมีจำนวนมำกนัก โดยลดจำนวนผู้แทนใน (3) และ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน (5) เพื่อกำรบริหำรงำน
ที่คล่องตัว
3) กำรแก้ไขเพิ่มเติมกำรทำคำขอและกำรจัดสรรงบประมำณสำหรับกำรอุดมศึกษำ
(แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๔๕) มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- กำรสรรหำอธิกำรบดีจำกบุคคลภำยนอกอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์
ต่อวงกำรอุดมศึกษำ
- เพิ่มข้อควำม คุณสมบัติผู้อำนวยกำรกองทุน ในมำตรำ 50/12 ให้เพิ่มจำกควำม
เดิมว่ำ ...และต้องเป็ น ผู้ มีป ระสบกำรณ์ ในกำรบริห ำรกองทุ นไม่น้ อยกว่ำ 1 ปี .....เพื่อให้ ได้ผู้ ที่มีค วำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง
4) กำรแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำ (ยกเลิกมำตรำ
๔๗ และเพิ่มส่วนที่ ๓ กองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำมำตรำ ๕๐/๑ ถึงมำตรำ ๕๐/๒๓ ในหมวดที่ ๖) มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- กำรผลิ ต ผลงำนวิช ำกำรเพื่ อ ขอก ำหนดต ำแหน่ งวิ ช ำกำรเพื่ อ ประโยชน์ ต่อ ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ของประเทศไทยและ ASEAN มุ่ ง เน้ น เสริ ม สร้ ำ งวิ ช ำ English for All and
Technology Innovation
- กรณีที่ ข้อควำมในมำตรำ 50/2 (7) ไม่ถูกตัดทิ้ง ควรเพิ่มข้อควำม อำนำจหน้ำที่
ของผู้อำนวยกำรกองทุน ในมำตรำ 50/14 ....ให้เผยแพร่ผลกำรดำเนินกำรของกองทุนต่อสถำบันอุดมศึกษำ
เป็นประจำทุกปี...ตำมหลักกำร กำรโปร่งใส ตรวจสอบได้
ข. ขั้นตอนร่ำงกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่ มี ข้ อ คั ด ค้ ำ น และมี ผู้ แ สดงควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำรกองทุ น โดยไม่ ได้มี
ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... จำนวน 1 คน โดยแสดงควำม
คิดเห็น 2 ประเด็น ดังนี้
1) กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำควรมีกำรดูแลและกำกับ
ให้ดี
2) งบประมำณสนับสนุนสถำบันอุดมศึก ษำควรชัดเจนมำกกว่ำนี้ไม่ใช่ไม่มีเด็กแต่มีงบ
ก่อสร้ำง งบสร้ำงศูนย์กำรศึกษำ ศูนย์กำรเรียนรู้ ศูนย์กำรเรียนนอกที่ตั้ง หรือสร้ำงวิทยำเขต ไม่ทรำบจะเอำงบ
ไปทำอะไรในเมื่อไม่มีเด็ก ในเมื่ออยำกสร้ำงต้องใช้งบที่สถำบันนั้นหำมำได้เอง แล้วยิ่งไปสร้ำงทับเขตพื้นที่ที่มี
สถำบันอุดมศึกษำอยู่แล้วยิ่งสิ่นเปลืองงบประมำณไปอีก ควรเอำงบก่อสร้ำงมำทำวิจัยหรือสนับสนุนสถำบัน
เพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรพัฒนำประเทศให้ดีกว่ำ
ทั้งนี้ มีบุคคลทั่วไป (เรื่อโท สิทธินนท์ เนตรนรินทร์) แสดงควำมคิดเห็นต่อ ร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... เป็นหนังสือลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2565 ไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับระยะเวลำกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติฯ ตำมร่ำงมำตรำ 6 ร่ำงมำตรำ 9 และ
ร่ำงมำตรำ 10 แต่ไม่ได้แจ้งเหตุผลเพื่อประกอบกำรแสดงควำมคิดเห็น
6. คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
ก. ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
1) มำตรำ 50/2 (7) ก ำหนดให้ ส ถำบั น อุ ด มศึ ก ษำอำจส่ ง เงิ น สมทบเข้ ำ กองทุ น เพื่ อ
พัฒนำกำรอุดมศึกษำ เห็นสมควรคงไว้ เนื่องจำก กองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำจำเป็นต้องมีรำยได้เพื่อลด
ภำระงบประมำณแผ่นดิน และบทบัญญัติในมำตรำนี้มิใช่ลักษณะบังคับให้สถำบันอุ ดมศึกษำต้องส่งเงินสมทบ
โดยกำรกำหนดอัตรำเงินสมทบให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่งเปิดโอกำสให้สถำบันอุดมศึกษำเสนออัตรำ
กำรนำส่งที่ไม่เป็นภำระงบประมำณของสถำบันอุดมศึกษำได้
2) มำตรำ 50/6 จ ำนวนคณะกรรมกำรบริห ำรกองทุน ไม่ควรมีจำนวนมำกนัก โดยลด
จำนวนผู้แทนใน (3) และ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน (5) เพื่อกำรบริหำรงำนที่คล่องตัว ในประเด็นนี้สมควร
คงไว้ เนื่ อ งจำกจ ำนวนคณะกรรมกำรบริ ห ำรก ำหนดสั ด ส่ ว นของกรรมกำรโดยต ำแหน่ ง และกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิไว้เท่ำกัน เพื่อประสิทธิภำพในกำรตัดสินใจ กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และกำรประสำน
นโยบำย
3) มำตรำ 50/14 ....ให้เผยแพร่ผลกำรดำเนินกำรของกองทุนต่อสถำบันอุดมศึกษำ เป็น
ประจำทุกปี ตำมหลักกำร กำรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในเรื่องนี้ จะนำไปบรรจุไว้ในรำยละเอียดกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนกองทุนที่จะจัดตั้งขึ้น ตำมมำตรำ ๕๐/๑๐ นอกจำกนี้ กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกองทุน
ยังได้บัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ตำมมำตรำ ๕๐/๗ (๘)
ข. ขั้นตอนร่ำงกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
1) มำตรำ 50/20 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรบริหำร
กองทุน และมำตรำ 50/21 ได้กำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำ โดย
มีวัตถุประสงค์ในกำรกำกับดูแลกำรบริหำรกองทุนให้เกิดประสิทธิภำพ
2) มำตรำ 50/1 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำ โดยมีควำม
มุ่งหมำยเพื่อพัฒ นำควำมเป็นเลิศของสถำบันอุดมศึกษำตำมควำมต้องกำรของประเทศและด้ำนกำรผลิ ต
กำลังคนระดับสูงเฉพำะทำง โดยมิได้มุ่งเน้นแต่เฉพำะกำรก่อสร้ำงเพียงอย่ำงเดียว แต่ครอบคลุมไปถึงกำร
จัดสรรเงินอุดหนุนสถำบันอุดมศึกษำที่จัดเป็นกลุ่ม ส่งเสริมกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ และกำรพัฒนำ
ระบบกำรเรียนรู้ เป็นต้น
7. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้นำข้อคิดเห็นต่อร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... ซึ่งไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็นคัดค้ำนหรือไม่เห็นด้วย มำ
พิจำรณำแล้ว แต่เห็นว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... มีควำมเหมำะสมแล้ว และ
เนื่องจำกเป็นเพียงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและไม่เกี่ยวข้องกับสำระสำคัญของกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยดังกล่ำว
จึงไม่ได้แก้ไขตำมข้อคิดเห็น

