
 
พระราชบัญญัติ 

สภานโยบายการอดุมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๓) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การปฏิรูประบบวิจัย

และนวัตกรรมของประเทศ  ลงวันที่  ๖  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สภานโยบาย”  หมายความว่า  สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ 
“การอุดมศึกษา”  หมายความว่า  การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม  ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ ากว่า
ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 

“หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐและเอกชน  รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม 

“การวิจัย”  หมายความว่า  การศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  หรือทดลองอย่างเป็นระบบ  อันจะ
ท าให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง  ความรู้ใหม่  หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ  ทฤษฎี  แนวทางในการปฏิบัติ 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ  รวมทั้งเพ่ือสร้างนวัตกรรม  อันจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

“ระบบวิจัย”  หมายความว่า  การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงกันอย่างประสานสอดคล้อง  และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

“มาตรฐานการวิจัย”  หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค์
ของการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในทุกกระบวนการของการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ทั้งนี้  รวมถึงจริยธรรมที่นักวิจัยพึงปฏิบัติด้วย 

“นวัตกรรม”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์  สิ่งประดิษฐ์  บริการ  กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต  
การจัดโครงสร้างองค์กร  ระบบบริหารจัดการ  การบริหารการเงิน  ธุรกิจ  การตลาด  หรือในการอื่นใด  
ทั้งนี้  ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญและน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง  
ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
“กระทรวง” หมายความว่า  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ

นวัตกรรม 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

นายกรัฐมนตรีมีอ านาจก ากับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผน  และการจัดสรรงบประมาณ  รวมทั้ง
ให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัตินี้  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
มีอ านาจก ากับดูแลหน่วยงานในก ากับ 

หมวด  ๑ 
สภานโยบายการอดุมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
สภานโยบายการอดุมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๖ ให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานสภานโยบาย 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นรองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เป็นรองประธาน 

สภานโยบายคนที่สอง 
(๔) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการสภาพัฒนา  
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  ประธานกรรมการการอุดมศึกษา  และ
ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  

(๕) กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกินเก้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
บุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านการอุดมศึกษาไม่เกินสามคน   
ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ไม่เกินสามคน  และด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์  ไม่เกินสามคน  
โดยแต่ละด้านต้องแตง่ตัง้จากผู้ซึ่งที่ประชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย  ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  ร่วมกันเสนอด้านละหนึ่งคน 

(๖) กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนหนึ่งคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล  
ซึ่งหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิใช่สถาบันอุดมศึกษาร่วมกันเสนอ 

ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และให้ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๕)  และ  (๖)  รวมทั้ง
การได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๕)  และ  (๖)  เพ่ือด ารงต าแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๕)  และ  (๖)  ต้องไม่เป็นข้าราชการ  พนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  เว้นแต่เป็นบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๗ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการผลิตก าลังคนให้เป็นไปตามความต้องการ
ของประเทศและให้มีการน าวิทยาศาสตร์  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง   
ให้สภานโยบายแต่งตั้งที่ปรึกษาของสภานโยบายจ านวนไม่เกินห้าคน  และให้ที่ปรึกษาของสภานโยบาย
เข้าร่วมประชุมสภานโยบายและมีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความในวรรคหนึ่งให้น าไปใช้บังคับแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
คณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
และคณะกรรมการอ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
ด้วยโดยอนุโลม  แต่ให้แต่งตั้งที่ปรึกษาได้จ านวนไม่เกินสามคน 

มาตรา ๘ กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  และ  (๖)  ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  หรอื
หน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๙ กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  และ  (๖)  มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้ 

ในกรณีกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  หรือ  (๖)  พ้นจากต าแหน่งก่อน
ครบวาระ  ให้สภานโยบายประกอบด้วยกรรมการสภานโยบายเท่าที่เหลืออยู่  ในกรณีนี้  คณะรัฐมนตรี
อาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่วา่งอยู่ในต าแหนง่เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่มีการแตง่ตั้งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคณุวุฒติามมาตรา  ๖  (๕)  เพิ่มขึ้นในระหวา่ง
ที่กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  เพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  หรือ  (๖)  พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ  แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  หรือ  
(๖)  ขึ้นใหม่  ให้กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  หรือ  (๖)  ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้แตง่ตัง้กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคณุวุฒติามมาตรา  ๖  (๕)  หรือ  (๖)  
ขึ้นใหม่ 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๖  (๕)  หรือ  (๖)  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) สภานโยบายมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการสภานโยบาย

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ ให้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากกระท าการหรือมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการสภานโยบาย 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๘ 
มาตรา ๑๑ ให้สภานโยบายมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของ

ประเทศ  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท  และแผนอื่น  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล  ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง  และงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  ก่อนที่ส านักงบประมาณ
จะน าเสนอคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามกรอบวงเงินดังกล่าว  ให้สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตาม  (๑)  ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

(๓) ก ากับให้คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  สถาบันอุดมศึกษา  และหน่วยงานใน 
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  ด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตาม  (๑)  

(๔) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับ  ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก  เชื่อมโยงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมกับผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนและภาครัฐ  และสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน 

(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการก าหนดมาตรการและแรงจูงใจทางการเงินการคลัง
และสิทธิประโยชน์อื่นส าหรับการระดมทุน  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรม 

(๖) จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผน 
ด้านการอุดมศึกษา  รวมทั้งแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

(๗) ก ากับ  เร่งรัด  และติดตามให้มีการจัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษา  ฐานข้อมูลมาตรฐาน
การอุดมศึกษา  และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ตลอดจนการบูรณาการและ  
การเชื่อมโยงกันระหว่างฐานข้อมูลดังกล่าว  และประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง  คณะอนุกรรมการ  เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามที่สภานโยบายมอบหมายหรือมอบให้ท าการแทน  และรายงานให้สภานโยบายทราบ 

(๙) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิีห้รอื
กฎหมายอื่น 

(๑๐) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกบัการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรมตอ่คณะรฐัมนตรี
และรัฐสภา 

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญตัิไว้ในพระราชบัญญัตนิี้และกฎหมายอื่น  หรือตามที่คณะรฐัมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินตามมาตรา  ๑๑  (๒)  แล้ว   
ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณด้านการอุดมศึกษา  และงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) งบประมาณด้านการอุดมศึกษา  ให้นายกรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรม  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดา้นการอุดมศึกษาขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดว้ย  
บุคคลซึ่งสภานโยบายมีมติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนคณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวนไม่เกิน
สองคน  ผู้แทนส านักงบประมาณจ านวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ  และปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ  และจะแต่งตั้งผู้แทนส านักงบประมาณ
ตามจ านวนที่เห็นสมควรเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  ท าหน้าที่พิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายประเภท
งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตก าลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในความรับผิดชอบของกระทรวง  
ก่อนเสนอไปยังส านักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 

(๒) งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ให้นายกรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ  
ด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  บุคคลซึ่งสภานโยบายมีมติแต่งตั้ง 
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมจ านวนไม่เกินสองคน  
ผู้แทนส านักงบประมาณจ านวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ  และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และจะแต่งตั้งผู้แทนส านัก
งบประมาณตามจ านวนที่เห็นสมควรเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  ท าหน้าที่พิจารณาค าของบประมาณของ
กองทุน  ก่อนเสนอไปยังส านักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่สภานโยบาย
ก าหนด  โดยสอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตามมาตรา  ๑๑  (๑) 

มาตรา ๑๓ การท าค าขอและการจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงหรือหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  การวิจัยและนวัตกรรม  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ที่มีความส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศหรือเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน  หรือเพ่ือประโยชน์ในการผลิตก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  สภานโยบายอาจมอบหมายให้บุคคล   
คณะบุคคล  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานภาคเอกชน  รับผิดชอบด าเนินการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม
ด้านใหม่นั้น  หรือด าเนินการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง  ทั้งนี้  โดยให้ได้รับการส่งเสริมและ 
สิทธิประโยชน์  หรือการยกเว้นมิให้น าบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดมาใช้บังคับแก่การด าเนินงาน
ของบุคคล  คณะบุคคล  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานภาคเอกชน  ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด
โดยข้อเสนอของสภานโยบาย 

การให้การส่งเสรมิและสิทธปิระโยชน์ตามวรรคหนึ่ง  ให้ตราเปน็พระราชกฤษฎีกา  ส าหรับการยกเวน้
มิให้น าบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดมาใช้บังคับแก่การด าเนินการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม
ด้านใหม่  หรือด าเนินการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางให้ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
มีการยกเว้นการใช้บังคับดังกล่าวต่อไป 

มาตรา ๑๕ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ที่มีความส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศหรือเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน  หรือเพ่ือประโยชน์ในการผลิตก าลังคน  
ระดับสูงเฉพาะทางที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของสภานโยบาย
อาจมีมติให้จัดตั้งหน่วยงานซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  มิใช่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  และให้มีหน้าที่และอ านาจใน
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านใหม่หรือมีหน้าที่และอ านาจในการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางนั้นก็ได้  
โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยจะต้องมีข้อความ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อหน่วยงาน 
(๒) ที่ตั้งของหน่วยงาน 
(๓) วัตถุประสงค์  หน้าที่  และอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ 
(๔) บุคลากรของหน่วยงาน 
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(๕) ทุน  รายได้  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
(๖) การบริหารหน่วยงาน  การบริหารงานบุคคล  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชน์อื่น 
(๗) การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของหน่วยงานซึ่งต้องประเมินทุกสี่ปี 
(๘) การยุบเลิกหน่วยงานในกรณีที่ตั้งขึ้นโดยมีก าหนดเวลาสิ้นสุดหรือไม่ผ่านการประเมินผลงาน

ของหน่วยงาน 
(๙) ข้อก าหนดอื่นอันจ าเป็นเพื่อให้กิจการของหน่วยงานด าเนินการไปได้โดยเรียบร้อย 
ให้น าความในวรรคสองของมาตรา  ๑๔  มาใช้บังคับแก่หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรานี้ด้วย 
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการด าเนินการของหน่วยงานตามมาตรานี้

ตามที่จ าเป็นและเพียงพอ 
มาตรา ๑๖ การประชุมสภานโยบายต้องมีกรรมการสภานโยบายมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการสภานโยบายทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมสภานโยบาย  ถ้าประธานสภานโยบายไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

ให้รองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง  
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสภานโยบายคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม   
ถ้าประธานสภานโยบาย  รองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง  และรองประธานสภานโยบายคนที่สอง  
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสภานโยบายคนหนึ่งเป็นประธาน  
ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการสภานโยบายคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การประชุมสภานโยบายให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบายก าหนด 
มาตรา ๑๗ ให้มีการประชุมสภานโยบายอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน  
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจของสภานโยบายตามมาตรา  ๑๑  ในเรื่องใด

ที่สภานโยบายเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีต้องพิจารณาด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  หรือ 
มีเหตุอื่นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจของสภานโยบาย  ให้สภานโยบายมีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องเพ่ือด าเนินการแทนสภานโยบายได้ 

คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตามวรรคหนึง่  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน  และ
กรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคนซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภานโยบาย  และให้ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  แต่งตั้งพนักงานส านักงานสภานโยบาย  
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การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  ท าหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ   
ในกรณีจ าเป็นสภานโยบายอาจมีมติให้เชิญบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะพิจารณา  ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้  ในกรณีเช่นนี้  ให้ผู้ซึ่ง
ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น  

วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  หน้าที่และอ านาจ  ตลอดจนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบายก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องไดม้ีมตใินเรื่องใดแล้ว  ให้ถือว่าเป็นมติของสภานโยบายและ
ให้ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  ด าเนินการตามมตินั้น  
เว้นแต่สภานโยบายจะก าหนดเป็นอย่างอื่นเฉพาะกรณี 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  
แผนด้านการอุดมศึกษา  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา  ๑๑  (๑)  
ให้สภานโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตามมาตรา  ๑๘  เพ่ือด าเนินการดังกล่าวแล้วรายงาน
ให้สภานโยบายทราบ  ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามระเบียบที่สภานโยบายก าหนด 

มาตรา ๒๐ ให้ประธานสภานโยบาย  กรรมการสภานโยบาย  ที่ปรึกษาของสภานโยบาย  
คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง  คณะอนุกรรมการ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  
ได้รับค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่าย  เบี้ยประชุม  และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งให้น าไปใช้บังคับแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
คณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
และคณะกรรมการอ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และ  
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

ส่วนที ่ ๒ 
ส านักงานสภานโยบายการอดุมศกึษา  วิทยาศาสตร์  วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๒๑ ให้มีส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่า  “สอวช.”  ท าหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบาย   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการบูรณาการด้านการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตามมาตรา  ๑๑  (๑)  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  และ  
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สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้  โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ  
พัฒนาเศรษฐกิจ  ชุมชน  และสังคม  รวมทั้งสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส าเร็จแล้วไปสู่
การผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการ 

สอวช.  เป็นหน่วยงานของรัฐ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

กิจการของ  สอวช.  ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย  
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานของ  สอวช.  ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่า
ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมาย  
ว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา  ๒๒ ให้  สอวช.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  
(๑) รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ  รวมถึงสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบาย  คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง  และคณะอนุกรรมการ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนด้านการอุดมศึกษา  
และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  
และแผนอื่น  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล  

(๓) เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษา  
และด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตามมาตรา  ๑๑  (๑) 

(๔) เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุง
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

(๕) สนับสนุนการด าเนินการ  การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตามมาตรา  ๑๘ 

(๖) ประสานงานให้มกีารจัดท า  บูรณาการ  และเชื่อมโยงฐานขอ้มูลการอุดมศกึษา  ฐานข้อมลู
มาตรฐานการอุดมศึกษา  และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้งสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลดังกล่าวเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล  ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย  ทิศทาง  และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการอุดมศึกษา  และการวิจัยและนวัตกรรม  
ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลและผลการวเิคราะห ์ สังเคราะห์ตอ่สาธารณชนตามประกาศตามมาตรา  ๑๑  (๗) 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

(๘) จัดท ารายงานประจ าปีของสภานโยบายตามมาตรา  ๑๑  (๑๐) 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  หรือตามที่

นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สภานโยบาย  หรือคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  มอบหมาย 
มาตรา ๒๓ สอวช.  อาจมีรายได้จาก 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่รับโอนมาตามมาตรา  ๖๖ 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงานหรือการให้บริการ 
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และ 

รายได้อื่นใด  
ทรัพย์สินของ  สอวช.  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความหรือ

ระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ  สอวช.  ในเรื่องทรัพย์สินของ  สอวช.  มิได้ 
เงินและทรัพย์สินของ  สอวช.  ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
มาตรา ๒๔ ในการด าเนินกิจการของ  สอวช.  ให้มีคณะกรรมการอ านวยการคณะหนึ่ง  

ประกอบด้วย  ประธานกรรมการซึ่งสภานโยบายแต่งตั้ง  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวั ตกรรม  
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคนซึ่งสภานโยบายแต่งตั้ง   
เป็นกรรมการ  และผู้อ านวยการ  สอวช.  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่สภานโยบาย
ก าหนด 

ให้น าความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับแก่ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  มีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไป

ของ  สอวช.  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  หน้าที่และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของ  สอวช. 
(๒) อนุมัติงบประมาณประจ าปี  งบการเงิน  แผนการลงทุน  และแผนการเงินของ  สอวช. 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) ให้ค าแนะน าหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ  
ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  หรือสภานโยบายเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณี
มีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ านาจ
ของ  สอวช.  

(๔) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับ  สอวช.  ในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การบริหารงานทั่วไป  การจัดแบ่งส่วนงาน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
 (ข) การสรรหา  การแต่งตั้ง  และการถอดถอนผู้อ านวยการ  สอวช.  การปฏิบัติงานและ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  สอวช.  รวมทั้งการรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่น
ปฏิบัติงานแทน 

 (ค) การก าหนดต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่น
ของพนักงานของ  สอวช. 

 (ง) การก าหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  
ผู้อ านวยการ  สอวช.  และพนักงานของ  สอวช. 

 (จ) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การพัฒนา  การประเมินผลงาน  การถอดถอน  
วินัยและการลงโทษทางวินัย  การออกจากต าแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์  การลงโทษพนักงาน
ของ  สอวช.  รวมทั้งหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจ้างที่ปรกึษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และพนักงานของ  
สอวช.  

 (ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของ  สอวช.  รวมทั้งการบัญชี
และการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

 (ช) การก าหนดค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  และค่าบริการในการด าเนินกิจการ
ของ  สอวช. 

 (ซ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงานของ  สอวช. 
 (ฌ) การแต่งตั้ง  และหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (ญ) การก าหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (ฎ) การก าหนดเครื่องแบบผู้อ านวยการ  สอวช.  พนักงานของ  สอวช.  และเครื่องหมาย  

สอวช. 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  มอบหมาย 
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  จากบุคคลในภาคเอกชน 
(๗) ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของ  สอวช.  ตามมาตรา  ๕๒  เพ่ือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี  

รัฐมนตรี  และสภานโยบาย 
(๘) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ  สอวช. 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  

และสภานโยบายมอบหมาย 
ระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (๔)  (ฉ)  ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๒๖ ในการควบคุมดูแลการด าเนนิงานของ  สอวช.  ให้คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  

พิจารณาก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ  สอวช.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ซึ่งต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ
การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

มาตรา ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด 

มาตรา ๒๘ ให้  สอวช.  มีผู้อ านวยการคนหนึ่ง  ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตง่ตั้ง  มีหน้าที่บรหิารกจิการ
ของ  สอวช.  ขึ้นตรงต่อสภานโยบายและคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  และจะให้มีรองผู้อ านวยการ
ตามจ านวนที่คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด  เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากผู้อ านวยการ  
สอวช.  ก็ได้ 

การแต่งตั้งผู้อ านวยการ  สอวช.  ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  
ที่คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด 

มาตรา ๒๙ ผู้อ านวยการ  สอวช.  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) สามารถท างานให้แก่  สอวช.  ได้เต็มเวลา 
(๓) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี 
(๔) เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านการอุดมศึกษา  และวิทยาศาสตร์  

หรือวิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  หรอื

หน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามกฎหมาย 

(๑๐) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ  
หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง 

(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ  สอวช.  หรือกิจการที่ขัดหรือแย้งกับ
วัตถุประสงค์ของ  สอวช.  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพ่ือการลงทุนโดยสุจริต  
ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดในกิจการที่กระท าการ
อันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจ านวนหุ้นหรือทุน 

มาตรา ๓๐ ผู้อ านวยการ  สอวช.  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  สอวช.   
ให้คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  จัดให้มีการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกที่เป็นกลางและอิสระ  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด 

มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๓๐  ผู้อ านวยการ  สอวช.  
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมิน 
(๔) คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่  สอวช. 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๒๙ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๓ เมื่อผู้อ านวยการ  สอวช.  พ้นจากต าแหน่งให้รองผู้อ านวยการ  สอวช.  พ้นจาก
ต าแหน่งด้วย  และในกรณีผู้อ านวยการ  สอวช.  พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๓๒  (๓)  จะแต่งตั้ง 
รองผู้อ านวยการ  สอวช.  ที่พ้นจากต าแหน่งนั้นเป็นผู้อ านวยการ  สอวช.  มิได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  รองผู้อ านวยการ  สอวช.  พ้นจากต าแหน่ง  
เมื่อผู้อ านวยการ  สอวช.  สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๓๔ ให้ผู้อ านวยการ  สอวช.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของ  สอวช.  ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ามภารกิจของ  สอวช.  และระเบียบ  ข้อบงัคบั  

ประกาศ  นโยบาย  หรือมติที่สภานโยบายและคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด  
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของ  สอวช.  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ  ข้อบังคับ  

ประกาศ  นโยบาย  หรือมติที่สภานโยบายและคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด 
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานทุกต าแหน่ง  และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของ  

สอวช.  ทุกต าแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  
(๔) แต่งตั้งรองผู้อ านวยการ  สอวช.  จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  และ  

ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด 
(๕) บรรจุและแต่งตั้ง  เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงาน  ตลอดจนให้พนักงาน

ออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบยีบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  นโยบาย  และมติของสภานโยบายและ

คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช. 
มาตรา ๓๕ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อ านวยการ  สอวช.  เป็นผู้แทนของ  

สอวช.  และเพ่ือการนี้ผู้อ านวยการ  สอวช.  จะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  
แต่ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ก าหนด 

การรักษาการแทนและการปฏิบัติหน้าที่แทน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอ านวยการ  
สอวช. ก าหนด 

มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  เป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของผู้อ านวยการ  สอวช.  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๓๗ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ที่ได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่  สอวช.  โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาตน้สังกัด  ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และมีสิทธินับระยะเวลาการปฏิบัตงิานใน  
สอวช.  เป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุนตามสัญญาด้วย 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๘ การบัญชีของ  สอวช.  ให้จัดท าตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
มาตรา ๓๙ ให้  สอวช.  จัดท างบดุล  งบการเงิน  และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีภายใน  

เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ  สอวช.  ทุกรอบปี  
แล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ  สอวช.  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

 
 

มาตรา ๔๐ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เรียกโดยย่อว่า  
“กสว.”  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้จากผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างสูง
ในด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยหรือนวัตกรรมตามข้อเสนอของสภานโยบาย 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนสี่คน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
และอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

(๓) กรรมการซึ่งผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวงเลือกกันเอง  
จ านวนหนึ่งคน 

(๔) กรรมการซึ่งผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สังกัดกระทรวง  ซึ่งมิใช่
สถาบันอุดมศึกษาเลือกกันเอง  จ านวนหนึ่งคน  และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับงบประมาณวิจัย
และนวัตกรรมเลือกกันเอง  จ านวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกินสี่คน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านวิทยาศาสตร์   ไม่เกินสองคน  ด้านสังคมศาสตร์  
จ านวนหนึ่งคน  และด้านมนุษยศาสตร์  จ านวนหนึ่งคน 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

ประธานกรรมการ  กรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๕)   
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน
สองวาระไม่ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  การแต่งตั้ง  และการพ้นจากต าแหน่ง
ของประธานกรรมการ กรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๕)  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่สภานโยบายก าหนด 

มาตรา ๔๑ กสว.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อสภานโยบายในการจัดท านโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  และแผนอื่นตามมาตรา  ๑๑  (๑) 
(๒) เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ต่อสภานโยบาย  รวมทั้งเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
ตามกรอบวงเงินดังกล่าว  ให้สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตามมาตรา  ๑๑  (๑) 

(๓) ให้ค าแนะน าในการพิจารณาค าของบประมาณของกองทุนแก่คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา  ๑๒  (๒) 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

(๕) เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา  ๑๒  (๒) 

(๖) บริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา  ๕๔  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่สภานโยบายก าหนด 

(๗) พิจารณาค าของบประมาณและจัดสรรงบประมาณจากกองทุนให้แก่หน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศและหลักเกณฑ์
ตาม  (๔) 

(๘) ก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามมาตรา  ๑๑  (๑) 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๙) ก ากับ  เร่งรัด  และติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการ

งานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐาน  เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
(๑๐) ก าหนดมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยโดยความเห็นชอบของสภานโยบาย  

ก าหนดข้อก าหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  เพ่ือให้เป็นไป  

ตามมาตรฐานสากล  และก ากับดูแล  ติดตาม  และส่งเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม  และ

ข้อก าหนดหรือแนวปฏิบัตินั้น  

(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศในด้านการวิจัยและนวัตกรรม  การถ่ายทอด
วิทยาการหรือเทคโนโลยี  รวมถึงเสนอแนะต่อสภานโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการก าหนด

มาตรการ  สิทธิประโยชน์  และแรงจูงใจ  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม 

(๑๒) ก าหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่ได้รับการประเมินและพิสูจน์แลว้วา่

เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ  สังคม  และวิชาการของประเทศ  และหลักเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณ  

หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

(๑๓) ก ากับ  เร่งรัด  และติดตามให้มีการจัดท าและการด าเนินการตามแผนด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  รวมทั้งติดตาม  ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงานใน

ระบบวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือให้เป็นไปตามแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจั ยและนวัตกรรมของประเทศ 

ตามมาตรา  ๑๑  (๑) 

(๑๔) ก ากับ  เร่งรัด  และติดตามให้มีการจัดท าฐานข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

(๑๕) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ  คณะบุคคล  หรือบุคคลปฏิบัติงานตามที่  กสว.  มอบหมาย 

(๑๖) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับมติของสภานโยบาย 

(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญตัิไว้ในพระราชบัญญัตนิี้และกฎหมายอื่น  หรือตามที่คณะรฐัมนตรี

หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

มาตรา ๔๒ ให้น าความในมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่  กสว.  และ

คณะอนุกรรมการที่  กสว.  แต่งตั้งโดยอนุโลม 

้หนา   ๒๖
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ส่วนที่  ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรม 

 
 

มาตรา ๔๓ ให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
เรียกโดยย่อว่า  “สกสว.”  ท าหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของ  กสว.  มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และสหวิทยาการ  เพ่ือสร้างองค์ความรู้  พัฒนานโยบายสาธารณะ  และ
สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศ
อย่างสมดุลและยั่งยืน  แต่จะต้องไม่ด าเนินการวิจัยเอง 

สกสว.  เป็นหน่วยงานของรัฐ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น 

กิจการของ  สกสว.  ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย  
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานและลูกจ้างของ  สกสว.  ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน
โดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  

มาตรา ๔๔ ให้  สกสว.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ  รวมถึงสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 

ให้การปฏิบัติหน้าที่ของ  กสว.  และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ตามมาตรา  ๑๒  (๒)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ  
เพ่ือน าเสนอต่อสภานโยบายในการก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผน  รวมทั้งงบประมาณเพ่ือการวิจัย
และนวัตกรรม 

(๓) จัดท านโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
เสนอต่อ  กสว. 

(๔) จัดท ากรอบวงเงินงบประมาณดา้นวทิยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  เสนอตอ่  
กสว. 

้หนา   ๒๗
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(๕) จัดท าค าของบประมาณของกองทุนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา  ๑๒  (๒) 

(๖) จัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  เสนอต่อ  กสว.  

(๗) กลั่นกรองค าของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ  
แผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  และหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๔๑  (๔) 

(๘) จัดท าข้อเสนอ  และริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญของประเทศที่ต้องด าเนนิการ
ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งขับเคลื่อนและประสานการด าเนินงานดังกล่าวให้สัมฤทธิผ์ล  
ทั้งนี้  โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

(๙) เสนอความเห็นต่อ  กสว.  เกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม  

(๑๐) เสนอความเห็นต่อ  กสว.  เกี่ยวกับการก ากับ  เร่งรัด  และติดตามให้มีการปรับปรุงและ
แก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 

(๑๑) เสนอความเห็นต่อ  กสว.  เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 
ในด้านการวิจัยและนวัตกรรม  การถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี  รวมทั้งจัดท าและเสนอมาตรการ  
สิทธิประโยชน์  และแรงจูงใจ  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการดังกล่าว 

(๑๒) เสนอความเห็นต่อ  กสว.  เกี่ยวกับการก ากับ  เร่งรัด  และติดตามให้มีการจัดท าและ 
การด าเนินการตามแผนด้านการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  รวมถึง
การก ากับ  เร่งรัด  ติดตาม  ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

(๑๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม  และ  
การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  กสว.  และกองทุน 

(๑๔) จัดท ารายงานประจ าปีของ  กสว.  และกองทุน  เสนอต่อนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และ
สภานโยบาย 

(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  
สภานโยบาย  หรือ  กสว.  มอบหมาย 

้หนา   ๒๘
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มาตรา ๔๕ สกสว.  อาจมีรายได้จาก 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๓) รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงานหรือการให้บริการ 
(๔) ดอกผลและผลประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  และรายได้อื่นใด 
ทรัพย์สินของ  สกสว.  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความหรือ

ระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ  สกสว.  ในเรื่องทรัพย์สินของ  สกสว.  มิได้ 
เงินและทรัพย์สินของ  สกสว.  ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๔๖ ในการด าเนินกิจการของ  สกสว.  ให้มีคณะกรรมการอ านวยการคณะหนึ่ง  

ประกอบด้วย  ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   
วิจัยและนวัตกรรม  ผู้อ านวยการ  สอวช.  และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเจ็ดคนซึ่ง  กสว.  แต่งตั้ง  ในจ านวนนี้
อย่างน้อยคนหนึ่งต้องมาจากผู้แทนหนว่ยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  เป็นกรรมการ  และผู้อ านวยการ  
สกสว.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวฒุิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่  กสว.  ก าหนด 
ให้น าความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับแก่ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๗ ให้น าความในมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗  มาใช้บังคับแก่

คณะกรรมการอ านวยการ  สกสว.  โดยอนุโลม 
มาตรา ๔๘ ให้  สกสว.  มีผู้อ านวยการคนหนึง่  ซึ่ง  กสว.  แต่งตั้งโดยข้อเสนอของคณะกรรมการ

อ านวยการ  สกสว.  มีหน้าที่บริหารกจิการของ  สกสว.  ขึ้นตรงต่อ  กสว.  และคณะกรรมการอ านวยการ  
สกสว.  และจะให้มีรองผู้อ านวยการ  สกสว.  เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากผู้อ านวยการ  สกสว.  ก็ได้ 

การแต่งตั้งผู้อ านวยการ  สกสว.  ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่  
กสว.  ก าหนด 

มาตรา ๔๙ ให้น าความในมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๓๖  มาใช้บังคับแก่ผู้อ านวยการ  สกสว.  โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐ ให้ผู้อ านวยการ  สกสว.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของ  สกสว.  ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ามภารกิจของ  สกสว.  และระเบียบ  ข้อบงัคบั  

ประกาศ  นโยบาย  หรือมติที่  กสว.  และคณะกรรมการอ านวยการ  สกสว.  ก าหนด 

้หนา   ๒๙
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(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของ  สกสว.  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  นโยบาย  หรือมติที่  กสว.  และคณะกรรมการอ านวยการ  สกสว.  ก าหนด 

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกต าแหน่ง  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของ  สกสว.  ทุกต าแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการอ านวยการ  
สกสว.  ก าหนด 

(๔) แต่งตั้งรองผู้อ านวยการ  สกสว.  จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  และ  
ไม่เกินจ านวนที่  กสว.  ก าหนด 

(๕) บรรจุและแต่งตั้ง  เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง  ตลอดจน
ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการอ านวยการ  สกสว.  
ก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  นโยบายและมติของสภานโยบาย  กสว.  
และคณะกรรมการอ านวยการ  สกสว. 

มาตรา ๕๑ ให้น าความในมาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๓๙  มาใช้บังคับแก่  สกสว.  
โดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การก ากับดูแล 

 
 

มาตรา ๕๒ ให้  สอวช.  และ  สกสว.  แล้วแต่กรณี  จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และสภานโยบายภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  และ
เผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 

รายงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว  
พร้อมทั้งผลงานและรายงานการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของ  สอวช.  และ  สกสว.  แล้วแต่กรณี  
ในปีที่ล่วงมา 

มาตรา ๕๓ ให้นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีมอี านาจก ากบัดแูลการด าเนนิกจิการของ  สอวช.  
และ  สกสว.  ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๕  ให้เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์
ในการจัดตั้ง  ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนที่เกี่ยวข้อง  นโยบายของรัฐบาล  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือการนี้ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ผู้อ านวยการ  สอวช.  หรือผู้อ านวยการ  สกสว.  ชี้แจง  
แสดงความคิดเห็น  หรือท ารายงาน  และมีอ านาจยับยั้งการกระท าของ  สอวช.  และ  สกสว.  ที่ขัดต่อ
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กฎหมาย  หน้าที่และอ านาจของ  สอวช.  และ  สกสว.  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  ยุทธศาสตร์ชาติ   
แผนที่เกี่ยวข้อง  นโยบายของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การด าเนินการของ  สอวช.  และ  สกสว.  ได้ 

หมวด  ๔ 
กองทุนสง่เสรมิวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรม 

 
 

มาตรา ๕๔ ให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมขึ้นใน  สกสว.   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และสหวิทยาการ  เพ่ือสร้างองค์ความรู้  
พัฒนานโยบายสาธารณะ  และสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน  รวมทั้งมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  
รวมทั้งยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ  ภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการ
ของประเทศ 

(๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคุณภาพ  และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

(๓) ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศหรือโครงการลงทุนที่รัฐเห็นสมควรก าหนด  
เป็นกลไกของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

(๔) สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก  การรับ  การถ่ายทอด  และการร่วมมือกับบุคคล
หรือหน่วยงานต่างประเทศ  เพ่ือให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ  
และเหมาะสม 

(๕) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  หน่วยงานอื่นของรัฐ
และเอกชน  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา
ระดับชุมชนและพื้นที่ 

(๖) บุกเบิกการวิจัยขั้นแนวหน้าและการสร้างนวตักรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั
ของประเทศ 

มาตรา ๕๕ กองทุนตามมาตรา  ๕๔  ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๗๑ 
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(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา  ๑๒  (๒)  ได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว 

(๓) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้เพ่ือสมทบกองทุน 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน  หรือที่ได้รับตามกฎหมายหรือนิติกรรมสัญญา 
(๖) ค่าตอบแทนหรือรายได้จากการด าเนินกิจการของกองทุน  รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
(๗) ดอกผล  ผลประโยชน์  หรือรายได้อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้กองทุนตามสมควรและจ าเป็นเมื่อเงินไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
มาตรา ๕๖ รายได้ของกองทุนให้น าเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน 
มาตรา ๕๗ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่  กสว.  ก าหนด  โดยให้ใช้ตามวัตถุประสงค์

ของกองทุนเพ่ือกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับ

แผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  และหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๔๑  (๔) 
(๒) การด าเนินการอื่นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา  ๕๔ 
(๓) การติดตามประเมินผล  การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  และการส่งเสริมการน า

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่  กสว.  ก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย 
มาตรา ๕๘ การจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปโดยอิสระภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน 

ตามมาตรา  ๕๔  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนตามมาตรา  ๑๑  (๑)  และเป็นไป
ตามความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง  โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยการจัดสรรให้เฉพาะหน่วยงาน 
ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งต้องค านึงถึงความคล่องตัว  มีความโปร่งใส  ไม่มีการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 

มาตรา ๕๙ การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่  กสว.  ก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย 
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มาตรา ๖๐ กองทุนต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือบันทึกรายการทางบัญชีและ
แสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้อง 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
มาตรา ๖๑ ให้กองทุนจัดท ารายงานการเงินเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน

ของกองทุนเสนอผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  
มาตรา ๖๒ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 
ให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ  กสว.  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
มาตรา ๖๓ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือรายงานผล 

การตรวจสอบโดยตรงต่อ  กสว. 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทน

ส านักงบประมาณคนหนึ่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง  กสว.  แต่งตั้งคนหนึ่ง  เป็นกรรมการ  และให้  สกสว.  
จัดให้มีผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  
กสว.  ก าหนด 

มาตรา ๖๔ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์  การวิจัย
และนวัตกรรม  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่งสภานโยบายแต่งตั้ง  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  ผู้แทน
ส านักงบประมาณ  ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย  
และผู้ทรงคุณวฒุอิื่นทีม่ีความรู้และประสบการณ์สูงดา้นการประเมินผลงานวิจัยและนวตักรรม  ด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  ด้านสังคมศาสตร์  และด้านมนุษยศาสตร์  ซึ่งสภานโยบายแต่งตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คน  
แต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ  และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์  
การวิจัยและนวัตกรรมแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้ 

ให้น าความในมาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ให้  กสว.  จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์  การวิจัยและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง 
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มาตรา ๖๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์  การวิจัยและ
นวัตกรรมตามมาตรา  ๖๔  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
(๒) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานของ  สกสว.  และหน่วยงานในระบบ

วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน 
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อ  กสว.  เพื่อเสนอสภานโยบายต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๖๖ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  ภาระผูกพัน  พนักงาน  
ลูกจ้าง  และเงินงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ซึ่งได้รับเงินเดือน  
ค่าจ้าง  รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้าง  รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน  
จนกว่าจะได้รับบรรจุหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้   แต่จะได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ ากว่าเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ 

มาตรา ๖๗ ในวาระเริ่มแรก  ให้สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  ประกอบด้วย  กรรมการสภานโยบายตามมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)   
ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และ 
ให้ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ   
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย 
และนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการสภานโยบาย
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๕)  และ  (๖)  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

้หนา   ๓๔
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มาตรา ๖๘ ในวาระเริ่มแรก  ให้สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามมาตรา  ๖๗  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๙ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบาย  
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  โดยมิให้ถือว่าเป็น  
การเลิกจ้าง  และให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน  
จนกว่าจะครบวาระที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  และ
ให้นับเป็นวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่ผู้ด ารงต าแหน่ง  
ตามวรรคหนึ่งจะครบวาระ 

มาตรา ๗๐ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส านกังานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมและส านักงานการวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอดุมศกึษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ผู้ใดสมัครใจจะไปเป็นพนักงานของส านกังาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  ให้แสดงเจตนาเป็นหนังสือ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และเมื่อผ่านการคัดเลือกหรือการประเมิน  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติก าหนดแล้ว  ให้ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยแ ละ
นวัตกรรมแห่งชาติด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

้หนา   ๓๕
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การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการอ านวยการส านักงาน 
สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ก าหนดและเมื่อได้ยื่นแสดง 
เจตนาแล้วจะถอนมิได้ 

ข้าราชการที่พ้นจากราชการเพ่ือไปเป็นพนักงานของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการ  เพราะ  
ทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

ลูกจ้างของส่วนราชการที่ไปเป็นพนักงานของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการเลิกหรือ 
ยุบต าแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดและให้ได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บ าเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมิได้รั บการบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นพนักงานของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ตามพระราชบัญญัตนิี้ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการตอ่ไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิก
ต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญและมีสิทธิได้รับ
สวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ให้น าความในมาตรา  ๖๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ 
ลูกจ้างของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และส านักงาน 
การวิจัยแห่งชาติ  ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๑ ให้โอนบรรดากจิการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  ภาระผูกพัน  โครงการวจิยั
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย  เงินงบประมาณ  และเงินของกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมซึ่งอยู่ในส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๓๖
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ในวาระเริ่มแรก  ให้กันเงินที่โอนมาตามวรรคหนึ่งเป็นจ านวนร้อยละสิบของเงินจากกองทุน
สนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมยังคงด าเนินโครงการวิจัย
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว 

มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และคณะกรรมการอ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  หรือคณะกรรมการอ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๓ ในวาระเริม่แรก  ให้ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการส านกังานกองทนุสนับสนนุการวจิยั
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใช้บังคับ  ด ารงต าแหนง่
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้   
โดยมิให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง  และให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เท่าที่เคยได้รับ
อยู่เดิมไปพลางก่อน  จนกว่าจะครบวาระที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย  และ
ให้นับเป็นวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์   
วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง
จะครบวาระ 

มาตรา ๗๔ ให้โอนพนักงานและลูกจ้างของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้น าความในมาตรา  ๖๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๗๕ ให้น าความในมาตรา  ๗๐  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมและส านักงาน  
การวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอดุมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรม  ซึ่งสมัครใจจะไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๖ เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาการท างานส าหรับการค านวณสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
ของบุคลากรซึ่งโอนมาตามมาตรา  ๖๖  และมาตรา  ๗๔  ให้นับเวลาท างานในขณะที่เป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาตติามกฎหมาย
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ต่อเนื่องกับเวลาท างานของพนักงาน  
ของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  หรือพนักงาน 
หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้  
แล้วแต่กรณีด้วย 

มาตรา ๗๗ คดีที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติและคดีที่กองทุนสนับสนุน
การวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งโอนกิจการตามมาตรา  ๖๖  และมาตรา  ๗๑  
ไปเป็นของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  หรือ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี  
บรรดาซึ่งได้ฟ้องต่อศาลไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  หรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี  เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน  ในการนี้  ให้ส านักงาน  
สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  หรือส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมด าเนินกระบวนพิจารณาไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  และให้ถือว่า
ผู้รับมอบอ านาจให้ด าเนินคดีแทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ  หรือกองทุนสนับสนุนการวิจัย  แล้วแต่กรณี  ในคดีนั้น ๆ  เป็นผู้รับมอบอ านาจจากส านักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  หรือส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
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ในกรณีที่ศาลได้มีค าพิพากษาคดีตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  หรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม  แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัตินี้  เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือลูกหนี้  
ตามค าพิพากษานั้น 

มาตรา ๗๘ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  อ้างถึง  “คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ”  “ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ”  “เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ”  และ  “พนักงานของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ”  ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชาติ  
ให้ถือว่าอ้างถึง  “สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ”  “ส านักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ”  “ผู้อ านวยการส านักงาน 
สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ”  และ  “พนักงานของส านักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ”  ตามพระราชบัญญัตินี้   
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗๙ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  อ้างถึง  “คณะกรรมการนโยบาย
กองทุนสนับสนุนการวิจัย”  “กองทุนสนับสนุนการวิจัย”  “ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย”  และ  “พนักงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย”  ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุน
การวิจัย  ให้ถือว่าอ้างถึง  “คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  “ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม”  “ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  และ  “พนักงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม”  ตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๘๐ ให้บรรดาประกาศ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือมติของสภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การปฏิรูป
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  ลงวันที่  ๖  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  
จนกว่าจะมีการออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ให้บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อก าหนด  หรือค าสั่งของส านักงานคณะกรรมการ  
นโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ  และของกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน
สองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องอาศัย
การขับเคลื่อนด้านการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เป็นกลไกส าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีความผาสุก  สมควรก าหนดให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนด้านการอุดมศึกษา  และแผน 
ด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ  ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ
และการประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒


