
๑ 

 

(ร่าง) 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที ่......... /๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินตนเองตำมตัวชี้วัดศักยภำพขององค์กร และตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน

เพื่อก ำหนดกลุ่มสถำบัน และจัดท ำแผนพัฒนำควำมเป็นเลิศ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

..................................................................... 
ตามข้อ ๑๓ ของประกาศกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สภา

สถาบันอุดมศึกษา ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา ๔๕ นั้น  

เพ่ือให้การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด า เนินงานของแต่ละกลุ่ม
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ก าแพงเพชร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง และจัดท าแผนพัฒนาความ
เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และ 
    บริการวิชาการ 

รองประธานกรรมการ 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๖. ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
    วิจัยและนวัตกรรม ๑ คน 

กรรมการ 

๗. ผู้แทนคณบดี ๑ คน  กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ที่เทียบเท่าคณะ ๑ คน กรรมการ  

 

/๙. ผู้อ านวยการฯ... 



๒ 

 

๙. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  กรรมการ 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๒. ว่าทีร่้อยตรีหญิงศชิา ขวัญอ่อน ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

 หน้าที่  
๑. ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และท าการประเมินตนเองตาม

ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

๒. จัดท าแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย หรือแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
ตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้านอ่ืน เพ่ือการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 
๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

๓. ส่งเสริม ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินงานการประเมินตนเองตาม
ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
และการจัดท าแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย หรือแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
ตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้านอ่ืน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 

ให้คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ วิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ 
เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยสืบไป  

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 
สั่ง ณ วันที่ ..... กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
กฎกระทรวง 

การจดักลุ่มสถาบนัอดุมศกึษา 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา   ๔   วรรคหนึ่ ง   และมาตรา   ๒๔  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา   
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ภารกิจ”  หมายความว่ า   การปฏิบัติ งานตามวัตถุประสงค์   หน้ าที่ และอ านาจ 

ที่สถาบันอุดมศึกษามีอยู่ตามกฎหมาย   
“พันธกิจ”  หมายความว่า  พันธะที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดขึ้นและประกาศต่อสาธารณะ 

ตามมาตรา  ๒๒  โดยประกอบด้วยเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์  ในการปฏิบัติภารกิจ 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้วางไว้   

“พันธกิจหลัก”  หมายความว่า  พันธะที่สถาบันอุดมศึกษา  ส่วนราชการหรือส่วนงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาซึ่งรัฐมนตรีประกาศให้สังกัดตามกฎกระทรวงนี้ 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขในการจัดกลุ่ม 

 
 

ข้อ ๒ ในการประกาศก าหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วนออกเป็นกลุ่ม   
ให้รัฐมนตรีค านึงถึงจุดมุ่งหมาย  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ศักยภาพ  และผลการด าเนินการที่ผ่านมา  
ของสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 

การประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใดทั้งสถาบันอยู่ในกลุ่มใดตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงศักยภาพ
และความพร้อมของคณะวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษานั้น  ในกรณีที่คณะวิชาส่วนใหญ่ 
ไม่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะประกาศนั้น  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจด าเนินการตามข้อ  ๕  ก่อนได้  และเมื่อคณะวิชาส่วนใหญ่ 
มีศักยภาพและความพร้อมที่จะอยู่ในกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษานั้น  รัฐมนตรีอาจประกาศให้สถาบันอุดมศึกษานัน้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๔



ทั้ งสถาบันอยู่ ในกลุ่มนั้นได้   และให้ประกาศจัดกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่มส่วนงานภายใน 
ของสถาบันอุดมศึกษานั้นตามข้อ  ๕  สิ้นผลลง 

ข้อ ๓ ให้จดัสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
(๒) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
(๓) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 
(๔) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 
(๕) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ 
(๖) กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ข้อ ๔ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดของกระทรวงที่ประสงค์จะเลือกสังกัดกลุ่ม

ตามข้อ  ๓  จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ต้องขอความเห็นจากส านักงบประมาณด้วย 
ข้อ ๕ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจประกาศก าหนด 

ให้จัดกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่มส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดออกเป็นกลุ่มได้  โดยค านึงถึง 
จุดมุ่งหมาย  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ศักยภาพ  และผลการด าเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษา  
ประกอบด้วย 

ข้อ ๖ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ  ๒  และกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่มส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ  ๕  นอกจากต้องปฏิบัติตามภารกิจและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว  
ยังต้องปฏิบัติตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของกลุ่มที่ตนสังกัดตามข้อ  ๓  ด้วย 

ข้อ ๗ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ  ๓  (๑)  มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การวิจัย
ที่มีคุณภาพระดับสากลและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้  โดยต้อง   

(๑) เน้นการวิจัยขั้นสูงและการผลิตนักวิจัย  เป็นผู้น าทางความรู้ของประเทศ  ในระดับ
ปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์  หรือผลงานวิจัยระดับนานาชาติในหลายกลุ่มสาขาวิชา 

(๒) มุ่งค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้  ทฤษฎี  และข้อค้นพบใหม่เพื่อขยายพรมแดนของความรู้
และสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที่ลุ่มลึกในสาขาวิชาต่าง ๆ 

(๓) สร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ขั้นสูง   
ข้อ ๘ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ  ๓  (๒)  มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่ 

การจัดการการศึกษาเพ่ือเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ 
ของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และบริการ  โดยต้อง 

(๑) สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้สามารถ 
น าองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๒) สร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ   

(๓) ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสนับสนุน
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(๔) เน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะ  
ในการท างาน 

ข้อ ๙ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ  ๓  (๓)  มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู ่
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  และชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกัน  การเป็นแหล่งเรียนรู้   
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  และการให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้  
ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยต้อง 

(๑) เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างศักยภาพให้สถานศึกษา  องค์กรในชุมชน   
และประชาชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา  เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน   

(๒) ผลิตบัณฑิตและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ให้มีจิตส านึกและความรู้
ความสามารถเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อน  พัฒนา  และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่   

(๓) ด าเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน   
(๔) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประยุกต์และพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยเพ่ือเพิ่มคุณค่าและมูลค่า 
(๕) ส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรู้จากผู้มีภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา

ของท้องถิ่น 
ข้อ ๑๐ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ  ๓  (๔)  มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่ 

การพัฒนาปัญญาด้วยหลักศาสนาผสานกับหลักวิชาการ  โดยต้อง 
(๑) มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติ  ปัญญา  และคุณธรรม  ด้วยการจัดการเรียนการสอน  

ที่ผสานหลักศาสนากับหลักวิชาการ 
(๒) ให้ความส าคัญกับการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมโดยยึดหลักศาสนา  ปรับใช้หลักศาสนา

ให้เหมาะกับสังคมที่เปลี่ยนไป  และสร้างหลักวิชาการที่สอดคล้องกับหลักศาสนาเป็นทางเลือกคู่กับ 
หลักวิชาการของประเทศตะวันตก 

(๓) น าหลักธรรมค าสอนของศาสนาต่าง ๆ  มาชี้น าสังคมโดยมุ่งพัฒนาจิตใจ  สติ  ปัญญา  
และพฤติกรรมของประชาชนเพ่ือให้เกิดสันติสุขและความสามัคคีของคนในชาติ   

ข้อ ๑๑ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ  ๓  (๕)  มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่ 
การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง  หรือ
บัณฑิตสาขาจ าเพาะตามความต้องการของประเทศในแต่ละขณะ  พัฒนาความรู้และนวัตกรรม   
รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  โดยต้องเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้   
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ทักษะ  และทัศนคติที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  หรือจรรโลงศิลปะและวัฒนธรรม   
มีความสามารถในการเรียนรู้และยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ข้อ ๑๒ รัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ 
ยุคสมัยและความต้องการของประเทศอีกได้ 

ข้อ ๑๓ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกสังกัดกลุ่มตามข้อ  ๓  ได้  โดยต้องประเมินตนเอง 
ตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาก าหนด 

ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงอยู่ด้วย  เพ่ือประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและ  
ท าการประเมินตนเองตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา  และได้เลือก
สังกัดกลุ่มตามข้อ  ๓  แล้ว  ให้คณะกรรมการตามวรรคสองจัดท าแผนการพัฒนาความเป็นเลิศ 
ของสถาบันอุดมศึกษา  แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  หรือ  
แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น  เพ่ือการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา  ๔๕  เพ่ือน าเสนอ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

ข้อ ๑๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามข้อ  ๑๓  แล้ว  ให้เสนอผลการประเมิน
ตนเองและแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา  แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
ตามความต้องการของประเทศ  หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น  ต่อส านักงานปลัดกระทรวง
เพื่อกลั่นกรองให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันและน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป 

ในการกลั่นกรองเรื่องตามวรรคหนึ่ง  ส านักงานปลัดกระทรวงอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้แทนจากส านักงบประมาณ  
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  และส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อพิจารณาให้ความเห็น 

ข้อ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับผลการประเมินตนเองและแผนการพัฒนา
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา  แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการ 
ของประเทศ  หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่นตามข้อ  ๑๔  แล้ว  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นในการขอเข้าสังกัดกลุ่มของสถาบันอุดมศกึษาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  และให้ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงส่งความเห็นของคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปยังสถาบันอุดมศึกษา 
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ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ให้แจ้งความเห็นนั้นพร้อมเหตุผลต่อส านักงานปลัดกระทรวงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับความเห็นของคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเสนอความเห็นของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและความเห็น  
ของสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคสองต่อรัฐมนตรี  เ พ่ือประกอบการพิจารณาประกาศก าหนด 
ให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

ข้อ ๑๖ ให้น าความในข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การจัดกลุ่ม 
ส่วนราชการหรือกลุ่มส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ  ๕  ด้วยโดยอนุโลม  และให้รัฐมนตรี 
ประกาศให้กลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่มส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในกลุ่มดังกล่าว 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อ ๑๗ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  และ 
การจัดกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่มส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง  
ส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือน าเสนอ 
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศกึษา   
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนา  
วิทยาศาสตร์  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์   
วิจัยและนวัตกรรม  ต่อไป   

ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงจัดให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  และการก าหนดมาตรการส่งเสริม  สนับสนุน  ประเมินคุณภาพ  ก ากับดูแล   
และการจัดสรรงบประมาณแก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  อย่างช้าทุกห้าปี  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  แล้วแต่กรณี  ก่อนน าเสนอรัฐมนตรี  
เพื่อพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๑๙ สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้สังกัดกลุ่มใดตามกฎกระทรวงนี้  ให้ด าเนินการตามนโยบาย  
ยุทธศาสตร์  และแผนด้านการอุดมศึกษา  รวมถึงภารกิจ  วัตถุประสงค์  และพันธกิจตามกฎหมายจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้น 

หมวด  ๒ 
มาตรการการสง่เสรมิและสนับสนนุ 

 
 

ข้อ ๒๐ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนที่รัฐมนตรีจะก าหนดให้แก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา   
มีดังนี้ 

(๑) มาตรการทั่วไป 
(๒) มาตรการเพ่ิมเติม 
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ข้อ ๒๑ มาตรการทั่วไป  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา  กลไกการเงินและงบประมาณ   

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมอื่น  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการจัดการอุดมศึกษา  และเพื่อให้ 
เกิดธรรมาภิบาล  รวมทั้งพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

(๒) พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิต  ก าลังคน  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยเน้นการร่วมมือกับ
ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และชุมชน  ในการด าเนินการดังกล่าว   

(๓) ปรับปรุงและพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือให้ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม  และชุมชน  น าไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างแท้จริง  และส่งเสริมผู้เรยีนให้เปน็ผู้ประกอบการ 

(๔) สร้างเสริมบุคลากรศักยภาพสูงและส่งเสริมให้บุคลากรดังกล่าวไปท าการเรียนการสอน  
การวิจัย  และการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชน  โดยให้ถือว่า 
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดและให้ได้รับค่าตอบแทน  ตลอดจนสามารถน าผลงาน
มาใช้ในการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการได้  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการน าบุคลากรซึ่งมีประสบการณ์  
และมีศักยภาพสูงจากภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และชุมชน  มาร่วมในการจัดการศึกษา  การวิจัย 
และนวัตกรรม   

(๕) ให้บุคลากรน าผลงานที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้  โดยอาจมี 
หรือไม่มีการแบ่งผลประโยชน์กับสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด  ตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา  
ต้นสังกัดของตน   

ข้อ ๒๒ มาตรการเพ่ิมเติม  มีดังต่อไปนี้   
(๑) ให้ทุนหรือสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ 

หรือในหน่วยงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่  
ในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดและให้ได้รับค่าตอบแทน  ตลอดจนสามารถน าผลงานมาใช้ในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้   

(๒) ส่งเสริมการดึงดูดบุคลากรซึ่งมีความสามารถสูงทั้งที่มีหรือไม่มีสัญชาติไทยให้เข้ามา
ด าเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในประเทศ  เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยและนวัตกรรม  โดยมี  
แรงจูงใจต่าง ๆ  และการได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในอัตราที่แข่งขันกับต่างประเทศได้   
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรซึ่งมีหรือไม่มีสัญชาติไทยด าเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในต่างประเทศ  
เพื่อให้ได้งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

(๓) ส่งเสริม  นิสิต  นักศึกษา  และบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ  ให้ได้รับ 
การพัฒนาความสามารถ  โดยมีหน่วยหรือกลไกในการเพาะบ่มความสามารถพิเศษของนิสิต  นักศึกษา   
และบุคลากร  รวมถึงมีการให้ทุนส าหรับบุคคลดังกล่าว  เพื่อสนับสนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

(๔) มาตรการเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๒๓ เมื่ อสถาบันอุดมศึกษาใดได้รับการจัดให้สั งกัดกลุ่มและได้รับการส่งเสริม 
และสนับสนุนตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็นระยะเวลาตามที่รัฐมนตรีก าหนดแล้ว  สถาบันอุดมศึกษา  
อาจเสนอเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือขอเปลี่ยนการสังกัดกลุ่มได้  ในการนี้  ให้น าความในข้อ  ๑๓   
ข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

หมวด  ๓ 
การประเมินคณุภาพ 

 
 

ข้อ ๒๔ นอกจากมาตรฐานการอุดมศึกษาทั่ ว ไปที่ รั ฐมนตรี โดยข้อ เสนอแนะและ 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดแล้ว  ให้ก าหนดมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการประเมินคุณภาพ 
ของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒๕ นอกจากการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย 
การอุดมศึกษาแล้ว  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลัก 
และยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ก าหนดในข้อ  ๒๔  ทั้งนี้    
ตามหลักเกณฑ์การประเมิน  วิธีการ  และระยะเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประกาศก าหนด   

หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ผ่านการประเมินตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันอุดมศึกษานั้น  เพ่ือปรับปรุงการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ก าหนดซึ่ งต้องไม่น้อยกว่าสองปี   โดยอาจมอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการก็ได้  หากสถาบันอุดมศึกษานั้นไม่สามารถปรับปรุงได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเสนอผลการประเมิน 
ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีต่อไป   

หมวด  ๔ 
การปฏิรปูระบบควบคุมและก ากบัดแูลสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

ข้อ ๒๖ รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจเสนอให้สภานโยบาย
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือปฏิรูประบบควบคุมและก ากับดูแลของส่วนราชการที่มีหน้าที่ควบคุมและก ากบั
ดูแล  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรลุพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทีต่น
สังกัดในเรื่อง  ดังต่อไปนี้   

(๑) ปฏิรูปการบริหารงานบุคคล  โดยส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขอรับงบประมาณ
สนับสนุนพิเศษส าหรับให้ทุนพัฒนาคณาจารย์และนักวิจัย  การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากต่างประเทศ  

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๔



โดยสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในอัตราพิเศษได้  และการใช้บุคลากรร่วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา  หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  และภาคเอกชน  รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหนา้
ทางอาชีพของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและนักวิจัยให้ทัดเทียมกับผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการ  
และบริหาร  ทั้งค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นในต าแหน่ง 

(๒) ปฏิรูปเพ่ือการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่  โดยส่งเสริมให้มีการจัดท าระบบข้อมูล 
ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้เอกชนน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  และเปิดโอกาสให้  
คณาจารย์  นักวิจัย  และนักศึกษาเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและมีสิทธิใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมเพ่ือประกอบกิจการเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน   
รวมทั้งเป็นผู้จัดการของกิจการใหม่นั้น   

(๓) ปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  โดยเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา 
ยกเว้นมิ ให้น ากฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับหรือ 
ให้สถาบันอุดมศึกษาออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เอง  และให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการที่เกิดจากการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้งเสนอมาตรการ  
ให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
และอากรต่าง ๆ   

(๔) ปฏิรูปการลงทุนและการร่วมลงทุน  โดยให้สถาบันอุดมศึกษาลงทุนจัดตั้งนิติบุคคล 
หรือร่วมลงทุนกับผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือบุคคลอื่นซึ่งน าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม  
ไปใช้ประโยชน์  รวมทั้งได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน   

(๕) ปฏิรูปเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีนิติสัมพันธ์ 
กับหน่วยงานต่างประเทศหรือหน่วยงานภาคเอกชนต้องมีข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ  
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดบุคลากรเพื่อร่วมในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น   

(๖) ปฏิรูปด้านอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภานโยบายก าหนด 
เพ่ือประโยชน์แห่งการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง

อาจก าหนดระยะเวลาในการส่งเสริมไว้ด้วยก็ได้ 
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการปฏิรูปตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐ 

ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย  กฎ  หรือข้อบังคับ  ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  หรือ  
ข้อบังคับ  เพ่ือลดหรือเลิกข้อจ ากัดต่าง ๆ  ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปตามวรรคหนึ่ง  และด าเนินการ  
ตามหน้าที่และอ านาจเพ่ือให้การปฏิรูปตามวรรคหนึ่งบรรลุผล  โดยรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ข้อ ๒๗ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงแจ้งมาตรการส่งเสริมสนับสนุนตามข้อ  ๒๑  และข้อ  ๒๒  
และการปฏิรูประบบควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ  ๒๖  ให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย 

้หนา   ๘
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หมวด  ๕ 
การจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่สถาบนัอดุมศกึษา 

 
 

ข้อ ๒๘ การจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการประกาศจัดกลุ่มตามข้อ  ๒   
ต้องจัดสรรให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและผลการประเมินคุณภาพตามข้อ  ๒๕ 

การขอรับการจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่ง  สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอโครงการ 
ตามแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา  แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง  
ตามความต้องการของประเทศ  หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่นตามข้อ  ๑๓  ต่อคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเพ่ือเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ  แล้วเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาให้ค าแนะน า 
แก่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษาและคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ  
ด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษานั้นเป็นพิเศษ 

สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามวรรคสอง  ต้องท าข้อตกลงการพัฒนา  
การอุดมศึกษากับส านักงานปลัดกระทรวง  โดยส านักงานปลัดกระทรวงอาจก าหนดเงื่อนไขและตัวชี้วัด  
ให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติได้ 

ให้น าความในวรรคสามมาใช้บังคับแก่การเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  เพ่ือใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  
ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย  โดยให้ท าค ารับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการพัฒนาวิทยาศาสตร์  วิจัย 
และนวัตกรรมกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ตามกฎหมายว่าดว้ย 
สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ข้อ ๒๙ สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอโครงการเ พ่ือขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
การด าเนินงานตามข้อ  ๒๑  และข้อ  ๒๒  ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเสนอแนะและ 
ให้ความเห็นชอบแล้วเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ด้านการอุดมศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ   

ให้น าความในข้อ  ๒๘  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

หมวด  ๖ 
การติดตามผลสมัฤทธิ ์

 
 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๓๐ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงจัดให้มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของมาตรการส่งเสริม  สนับสนุน  ประเมิ นคุณภาพ  ก ากับดูแล   
และการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  และให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเพื่อเสนอรัฐมนตรีต่อไปทุกปีงบประมาณ 

เพ่ือลดภาระของสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากการประเมิน  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง   
ส านักงานปลัดกระทรวงต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพตามข้อ  ๒๕  หรือข้อมูลที่ได้จาก 
การประเมินอื่นมาใช้ประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้  การขอข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมต้องไม่ซ้ าซ้อน 
กับข้อมูลในการประเมินอื่น 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  22  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๔



หมายเหตุ   : -   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๒๔  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มและ 
การก าหนดมาตรการส่งเสริม  สนับสนุน  ประเมินคุณภาพ  ก ากับดูแล  และจัดสรรงบประมาณ   
ให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าว  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
เ พ่ือให้การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบั น อุดมศึกษาและการผลิตก าลั งคนระดับสู ง เฉพาะทาง 
ตามความต้องการของประเทศ  รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๑
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