
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... 

 
เ พ่ือด ำเนินกำรตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  มำตรำ  ๗๗  วรรคสอง                   

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
..... ดังนี้ 

 
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำร

อุดมศึกษำ จ ำนวน 4 ฉบับ มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น ๒ วิธี ดังนี้ 
๑.๑ กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบสำรสนเทศ 
๑.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยตรงจำกบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
๒. จ านวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
2.๑ กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 1 ครั้ง โดยเผยแพร่ร่ำงพระรำชบัญญัติที่

เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน ๔ ฉบับ และแบบรับฟังควำมคิดเห็น
พระรำชบัญญัติฯ ดังกล่ำว บนเว็บไซต์กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
(https://www.mhesi.go.th) ระหว่ำงวันที่  ๑๖ กุมภำพันธ์ – ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้ เข้ำชมร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... จ ำนวน 924 รำย พร้อมทั้งแจ้งกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน ๔ ฉบับ และแบบรับฟังควำม
คิดเห็นพระรำชบัญญัติฯ ให้สถำบันอุดมศึกษำ ทรำบเพ่ือเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อำทิ ผู้บริหำร คณำจำรย์ 
บุคลำกร และนิสิตและนักศึกษำ ร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับ โดยจัดท ำเป็น
หนังสือรำชกำร ที่ อว 0236/ว5738 ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 จัดส่งไปยังสถำบันอุดมศึกษำในสังกัด
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ ำนวน 156 แห่ง 

2.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยตรงจำกบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จ ำนวน 1 ครั้ง โดยเชิญสถำบันอุดมศึกษำจ ำนวน 156 แห่ง เข้ำร่วมประชุมเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำง
พระรำชบัญญัติฯ ดังกล่ำว ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์
วิจิตร ศรีสอ้ำน ชั้น ๕ อำคำรอุดมศึกษำ ๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยำ) และได้จัดให้มีกำรประชุมทำงไกล (Video Conference) ผ่ำนระบบ Zoom ในวัน
และเวลำ ดังกล่ำวด้วย มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 63 คน (ในห้องประชุม จ ำนวน 18 คน และร่วมประชุม
ทำงไกล จ ำนวน 45 คน) 

 
๓. พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น 
๓.๑ เปิดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นกำรทั่วไปผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน 
๓.๒ รับฟังควำมคิดเห็นในพ้ืนที่ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขที่ 

328 ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
 





๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
ควำมคิดเห็นต่อสำระส ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....จำกที่ได้มีกำร

รับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบสำรสนเทศ และกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำ มีดังนี ้
๔.๑ กำรเพ่ิมบทนิยำมค ำว่ำ “กองทุน” และบทนิยำมค ำว่ำ “คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน” (แก้ไข

เพ่ิมเติมมำตรำ ๓) 
4.2 กำรยกเลิกกำรจัดสรรเงินเข้ำกองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ ำให้แก่สถำบันอุดมศึกษำเอกชน (ยกเลิก

มำตรำ ๔๕ (๔)) 
4.3 การแก้ไขเพ่ิมเติมการท าค าขอและการจัดสรรงบประมาณส าหรับการอุดมศึกษา(แก้ไขเพ่ิมเติม

มาตรา ๔๕) 
4.4 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอุดมศึกษำ (ยกเลิกมำตรำ ๔๗ และ

เพ่ิมส่วนที่ ๓ กองทนุเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำมำตรำ ๕๐/๑ ถึงมำตรำ ๕๐/๒๓ ในหมวดที่ ๖) 
 

๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
ไม่มีข้อคัดค้ำน และผู้แสดงควำมคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ 

..) พ.ศ. ..... โดยมีเพียงให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จ ำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้ 
5.1  กำรเพ่ิมบทนิยำมค ำว่ำ “กองทุน” และบทนิยำมค ำว่ำ “คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน” (แก้ไข

เพ่ิมเติมมำตรำ ๓) มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- เปลี่ยนสถำนภำพพนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นข้ำรำชพลเรือนเ พ่ือควำมมั่นคงและ

ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพเนื่องจำกบุคลำกรกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำเป็นพลังขับเคลื่อนส ำคัญในกำรผลิต
บัณฑิตไปรับใช้ประเทศชำติทั้งสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และสำยมนุษยศำสตร์สังคมศำสตร์ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรพัฒนำประเทศไทย Thailand 4.0 and Knowledge Based Society 

- ตัดข้อควำมในมำตรำ 50/2 (7) เนื่องจำก ไม่ควรมีเงินสมทบจำกสถำบันฯ 
- เห็นควรพิจำรณำตัดควำมในมำตรำ 50/2 (7) ออก เนื่องจำกอำจก่อภำระผูกพันด้ำน

งบประมำณของสถำบันอุดมศึกษำในกำรสมทบเงินเข้ำกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอุมดศึกษำ  
- ตำมควำมในข้อ 50/3 ที่ก ำหนดว่ำ รำยได้ของกองทุนให้น ำเข้ำสมทบกองทุน โดยไม่ต้องส่ง

คลังเป็นรำยได้ของแผ่นดิน อำจไม่สอดคล้องกับหลักกำรตำมควำมในมำตรำ ๖๒ แห่งพระรำชบัญญัติวินัย
กำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งก ำหนดว่ำ "ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสำหกิจและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินนอกงบประมำณหรือมีเงินนอกงบประมำณมำกเกิน
สมควรให้กระทรวงกำรคลัง เรียกให้หน่วยงำนของรัฐน ำเงินดังกล่ำวส่งคลัง ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี" 

5.2 กำรยกเลิกกำรจัดสรรเงินเข้ำกองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ ำให้แก่สถำบันอุดมศึกษำเอกชน (ยกเลิก
มำตรำ ๔๕ (๔)) มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- กฎหมำยคุ้มครองสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของบุคลำกรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ กำร
รักษำพยำบำลและบิดำมำรดำ บุตรธิดำ รวมถึงบ ำนำญหลังเกษียณอำยุรำชกำร 

- เพ่ิมข้อควำม จ ำนวนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ในมำตรำ 50/6 ให้ชัดเจน และไม่ควรมี
จ ำนวนมำกนัก โดยลดจ ำนวนผู้แทนใน (3) และ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน (5) เพ่ือกำรบริหำรงำนที่คล่องตัว 

5.3 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมกำรท ำค ำขอและกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรอุดมศึกษำ(แก้ไขเพ่ิมเติม
มำตรำ ๔๕) มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 



- กำรสรรหำอธิกำรบดีจำกบุคคลภำยนอกอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อวงกำร
อุดมศึกษำ 

- เพ่ิมข้อควำม คุณสมบัติผู้อ ำนวยกำรกองทุน ในมำตรำ 50/12 ให้เพ่ิมจำกควำมเดิมว่ำ ...
และต้องเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรกองทุนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี .....เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
อย่ำงแท้จริง 

5.4 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอุดมศึกษำ (ยกเลิกมำตรำ ๔๗ และ
เพ่ิมส่วนที่ ๓ กองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอุดมศึกษำมำตรำ ๕๐/๑ ถึงมำตรำ ๕๐/๒๓ ในหมวดที่ ๖) มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

-  กำรผลิตผลงำนวิชำกำรเพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งวิชำกำรเพ่ือประโยชน์ต่อขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศไทยและ ASEAN มุ่ ง เน้นเสริมสร้ำงวิชำ English for All and Technology 
Innovation 

- กรณีที่ ข้อควำมในมำตรำ 50/2 (7) ไม่ถูกตัดทิ้ง ควรเพ่ิมข้อควำม อ ำนำจหน้ำที่ของ
ผู้อ ำนวยกำรกองทุน ในมำตรำ 50/14 ....ให้เผยแพร่ผลกำรด ำเนินกำรของกองทุนต่อสถำบันอุดมศึกษำ เป็น
ประจ ำทุกปี...ตำมหลักกำร กำรโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
6. ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
๖.๑  50/2 (7) ก ำหนดให้สถำบันอุดมศึกษำอำจส่งเงินสมทบเข้ำกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอุดมศึกษำ 

เห็นสมควรคงไว้ เนื่องจำก กองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอุดมศึกษำจ ำเป็นต้องมีรำยได้เพ่ือลดภำระงบประมำณ
แผ่นดิน และบทบัญญัติในมำตรำนี้มิใช่ลักษณะบังคับให้สถำบันอุดมศึกษำต้องส่งเงินสมทบ โดยกำรก ำหนด
อัตรำเงินสมทบให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่งเปิดโอกำสให้สถำบันอุดมศึกษำเสนออัตรำกำรน ำส่งที่ไม่
เป็นภำระงบประมำณของสถำบันอุดมศึกษำได้  

๖.๒  มำตรำ 50/6 จ ำนวนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ไม่ควรมีจ ำนวนมำกนัก โดยลดจ ำนวน
ผู้แทนใน (3) และ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน (5) เพ่ือกำรบริหำรงำนที่คล่องตัว ในประเด็นนี้สมควรคงไว้ 
เนื่องจำกจ ำนวนคณะกรรมกำรบริหำรก ำหนดสัดส่วนของกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิไว้
เท่ำกัน เพ่ือประสิทธิภำพในกำรตัดสินใจ กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และกำรประสำนนโยบำย 

๖.๓  มำตรำ 50/14 ....ให้เผยแพร่ผลกำรด ำเนินกำรของกองทุนต่อสถำบันอุดมศึกษำ เป็นประจ ำทุก
ปี ตำมหลักกำร กำรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในเรื่องนี้ จะน ำไปบรรจุไว้ในรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนกองทุนที่จะจัดตั้งขึ้น ตำมมำตรำ ๕๐/๑๐ นอกจำกนี้ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนยังได้
บัญญัติให้เป็นหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ตำมมำตรำ ๕๐/๗ (๘) 

 
7. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้น ำข้อคิดเห็นต่อร่ำง

พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... จ ำนวน ๔ ประเด็น มำพิจำรณำแล้ว แต่เห็นว่ำร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... มีควำมเหมำะสมแล้ว และเนื่องจำกเป็นเพียงข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมและไม่เก่ียวข้องกับสำระส ำคัญของกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยดังกล่ำว จึงไม่ได้แก้ไขตำมข้อคิดเห็น 
 
 
 
 





























รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... 
 

เ พ่ือด ำเนินกำรตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  มำตรำ  ๗๗  วรรคสอง                   
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... ดังนี้ 

 
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเ พ่ือพัฒนำกำร

อุดมศึกษำ จ ำนวน 4 ฉบับ มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น ๒ วิธี ดังนี้ 
๑.๑ กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบสำรสนเทศ 
๑.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยตรงจำกบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
๒. จ านวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
2.๑ กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 1 ครั้ง โดยเผยแพร่ร่ำงพระรำชบัญญัติที่

เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน ๔ ฉบับ และแบบรับฟังควำมคิดเห็น
พระรำชบัญญัติฯ ดังกล่ำว บนเว็บไซต์กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
(https://www.mhesi.go.th) ระหว่ำงวันที่  ๑๖ กุมภำพันธ์ – ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้ เข้ำชมร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... จ ำนวน 924 รำย พร้อมทั้งแจ้งกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน ๔ ฉบับ และแบบรับฟังควำม
คิดเห็นพระรำชบัญญัติฯ ให้สถำบันอุดมศึกษำ ทรำบเพ่ือเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อำทิ ผู้บริหำร คณำจำรย์ 
บุคลำกร และนิสิตและนักศึกษำ ร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับ โดยจัดท ำเป็น
หนังสือรำชกำร ที่ อว 0236/ว5738 ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 จัดส่งไปยังสถำบันอุดมศึกษำในสังกัด
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ ำนวน 156 แห่ง 

2.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยตรงจำกบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จ ำนวน 1 ครั้ง โดยเชิญสถำบันอุดมศึกษำจ ำนวน 156 แห่ง เข้ำร่วมประชุมเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำง
พระรำชบัญญัติฯ ดังกล่ำว ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์
วิจิตร ศรีสอ้ำน ชั้น ๕ อำคำรอุดมศึกษำ ๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยำ) และได้จัดให้มีกำรประชุมทำงไกล (Video Conference) ผ่ำนระบบ Zoom ในวัน
และเวลำ ดังกล่ำวด้วย มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 63 คน (ในห้องประชุม จ ำนวน 18 คน และร่วมประชุม
ทำงไกล จ ำนวน 45 คน) 

 
๓. พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น 
๓.๑ เปิดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นกำรทั่วไปผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน 
๓.๒ รับฟังควำมคิดเห็นในพ้ืนที่ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขที่ 

328 ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 



๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นในเนื้อหำ  แก้ไขพระรำชบัญญัติสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณด้ำนกำร
อุดมศึกษำในกำรพิจำรณำค ำของบประมำณของกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอุดมศึกษำ (แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ ๑๒ 
(๑))  

 
๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
ไม่มีข้อคัดค้ำน และผู้แสดงควำมคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติสภำนโยบำยกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... โดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
6. ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
ไม่ได้มีกำรชี้แจงเนื่องจำกไม่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นดังกล่ำว 
 
7. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
เมื่อส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจำรณำผลกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็น ซ่ึงผู้แสดงควำมคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยโดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว จึงน ำข้อสรุปดังกล่ำวมำ
ประกอบกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... 

 

 













รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... 
 

เ พ่ือด ำเนินกำรตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  มำตรำ  ๗๗  วรรคสอง                   
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....ดังนี้ 

 
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำร

อุดมศึกษำ จ ำนวน 4 ฉบับ มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น ๒ วิธี ดังนี้ 
๑.๑ กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบสำรสนเทศ 
๑.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยตรงจำกบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
๒. จ านวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
2.๑ กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 1 ครั้ง โดยเผยแพร่ร่ำงพระรำชบัญญัติที่

เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน ๔ ฉบับ และแบบรับฟังควำมคิดเห็น
พระรำชบัญญัติฯ ดั งกล่ำว บนเว็บไซต์กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
(https://www.mhesi.go.th) ระหว่ำงวันที่  ๑๖ กุมภำพันธ์ – ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้ เข้ำชมร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... จ ำนวน 924 รำย พร้อมทั้งแจ้งกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน ๔ ฉบับ และแบบรับฟังควำม
คิดเห็นพระรำชบัญญัติฯ ให้สถำบันอุดมศึกษำ ทรำบเพ่ือเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อำทิ ผู้บริหำร คณำจำรย์ 
บุคลำกร และนิสิตและนักศึกษำ ร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับ โดยจัดท ำเป็น
หนังสือรำชกำร ที่ อว 0236/ว5738 ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 จัดส่งไปยังสถำบันอุดมศึกษำในสังกัด
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ ำนวน 156 แห่ง 

2.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยตรงจำกบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำและบุคคลที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จ ำนวน 1 ครั้ง โดยเชิญสถำบันอุดมศึกษำจ ำนวน 156 แห่ง เข้ำร่วมประชุมเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำง
พระรำชบัญญัติฯ ดังกล่ำว ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์
วิจิตร ศรีสอ้ำน ชั้น ๕ อำคำรอุดมศึกษำ ๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยำ) และได้จัดให้มีกำรประชุมทำงไกล (Video Conference) ผ่ำนระบบ Zoom ในวัน
และเวลำ ดังกล่ำวด้วย มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 63 คน (ในห้องประชุม จ ำนวน 18 คน และร่วมประชุม
ทำงไกล จ ำนวน 45 คน) 

 
๓. พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น 
๓.๑ เปิดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นกำรทั่วไปผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน 
๓.๒ รับฟังควำมคิดเห็นในพ้ืนที่ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขที่ 
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๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นในเนื้อหำ  แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำร

อุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขค ำว่ำ “ข้อตกลงกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำ” เป็น
ค ำว่ำ “ค ำรับรองกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของกำรรับเงินอุดหนุนกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำ” (แก้ไขเพ่ิมเติม
มำตรำ ๒๑ (๒) และมำตรำ ๓๒)  

 
๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
ไม่มีข้อคัดค้ำน และผู้แสดงควำมคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....โดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
6. ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
ไม่ได้มีกำรชี้แจงเนื่องจำกไม่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นดังกล่ำว 
 
7. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
เมื่อส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจำรณำผลกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็น ซ่ึงผู้แสดงควำมคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยโดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว จึงน ำข้อสรุปดังกล่ำวมำ
ประกอบกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... 

 
เ พ่ือด ำเนินกำรตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  มำตรำ  ๗๗  วรรคสอง                   

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ กำรวิจัย
และนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... ดังนี้ 

 
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำร

อุดมศึกษำ จ ำนวน 4 ฉบับ มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น ๒ วิธี ดังนี้ 
๑.๑ กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบสำรสนเทศ 
๑.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยตรงจำกบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
๒. จ านวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
2.๑ กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 1 ครั้ง โดยเผยแพร่ร่ำงพระรำชบัญญัติที่

เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน ๔ ฉบับ และแบบรับฟังควำมคิดเห็น
พระรำชบัญญัติฯ ดังกล่ำว บนเว็บไซต์กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
(https://www.mhesi.go.th) ระหว่ำงวันที่  ๑๖ กุมภำพันธ์ – ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้ เข้ำชมร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... จ ำนวน 924 รำย พร้อมทั้งแจ้งกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ร่ำง
พระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน ๔ ฉบับ และแบบรับฟังควำม
คิดเห็นพระรำชบัญญัติฯ ให้สถำบันอุดมศึกษำ ทรำบเพ่ือเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อำทิ ผู้บริหำร คณำจำรย์ 
บุคลำกร และนิสิตและนักศึกษำ ร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับ โดยจัดท ำเป็น
หนังสือรำชกำร ที่ อว 0236/ว5738 ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 จัดส่งไปยังสถำบันอุดมศึกษำในสังกัด
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ ำนวน 156 แห่ง 

2.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยตรงจำกบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จ ำนวน 1 ครั้ง โดยเชิญสถำบันอุดมศึกษำจ ำนวน 156 แห่ง เข้ำร่วมประชุมเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำง
พระรำชบัญญัติฯ ดังกล่ำว ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์
วิจิตร ศรีสอ้ำน ชั้น ๕ อำคำรอุดมศึกษำ ๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยำ) และได้จัดให้มีกำรประชุมทำงไกล (Video Conference) ผ่ำนระบบ Zoom ในวัน
และเวลำ ดังกล่ำวด้วย มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 63 คน (ในห้องประชุม จ ำนวน 18 คน และร่วมประชุม
ทำงไกล จ ำนวน 45 คน) 

 
๓. พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น 
๓.๑ เปิดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นกำรทั่วไปผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน 
๓.๒ รับฟังควำมคิดเห็นในพ้ืนที่ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขที่ 
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๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นในเนื้อหำ  แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขค ำว่ำ “ข้อตกลงให้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี หรือ
โครงกำรวิจัยและนวัตกรรม” เป็นค ำว่ำ “ค ำรับรองกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของกำรรับเงินอุดหนุนให้ด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี หรือโครงกำรวิจัยและนวัตกรรม” (แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ ๑๘)  

 
๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
ไม่มีข้อคัดค้ำน และผู้แสดงควำมคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริม

วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....  โดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
6. ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
ไม่ได้มีกำรชี้แจงเนื่องจำกไม่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นดังกล่ำว 
 
7. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
เมื่อส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจำรณำผลกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็น ซ่ึงผู้แสดงควำมคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยโดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว จึงน ำข้อสรุปดังกล่ำวมำ
ประกอบกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










