
 
กฎกระทรวง 

แบ่งสว่นราชการส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการอุดมศึกษา  วทิยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรม   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของกระทรวงที่ทันสมัย  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
และนวัตกรรมใหม่  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็น  
แผนการปฏิบัติราชการ  บริหารจัดการทรัพยากร  และบริหารราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงอย่างม ี
ประสิทธิภาพและบูรณาการ  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงบรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง  โดยให้มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงและส านักงานปลัดกระทรวง  จัดท านโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวง  รวมทั้งการถ่ายทอดและแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
เป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

(๒) บริหารจัดการทรัพยากรของกระทรวงให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 

(๓) ด าเนินการเกีย่วกับการตรวจราชการ  รับเรื่องราวร้องทุกข ์ รวมทั้งก ากับ  เร่งรัด  ติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง   

(๔) พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง 
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(๕) จัดท า  พัฒนา  และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ของประเทศ  และฐานข้อมูลของกระทรวง  รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง 

(๖) จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์และแผนด้านการอุดมศึกษา  เพ่ือผลิต
และพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  และแผนการผลิต  พัฒนา  และส่งเสริม
การผลิตก าลังคนคุณภาพที่มีศักยภาพสูง  การจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการอุดมศึกษา
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษา
ตลอดชีวิต 

(๗) จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  ด าเนินการเกี่ยวกับ  
การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ   

(๘) ส่งเสริม  สนับสนุน  ประสาน  และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  
งานวิจัยและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานนวัตกรรมทั้งในระดับชุมชน  
จังหวัด  และประเทศ  รวมทั้งการเข้าถึงองค์ความรู้  งานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ  ชุมชน  
ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม   

(๙) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา   
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

(๑๐) สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจั ยและนวัตกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

(๑๑) รับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด 
ส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่
และอ านาจของส านกังานปลัดกระทรวงหรอืตามที่รฐัมนตร ี คณะรัฐมนตรี  หรือปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กองกลาง 
(๒) กองกฎหมาย 
(๓) กองการต่างประเทศ 
(๔) กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
(๕) กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(๖) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๗) กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
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(๘) กองส่งเสริมและประสานเพ่ือประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
(๙) กองส่งเสริมและพัฒนาก าลังคน 

(๑๐) กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา 
ข้อ ๓ ในส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   

ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงาน 
ปลัดกระทรวงและกระทรวง  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส านักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย   

ข้อ ๔ ในส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานปลัดกระทรวง  
และกระทรวง  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รวมทั้งการน านวัตกรรม  เทคโนโลยี 
ข้อมูลขนาดใหญ่  และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ  รับผิดชอบงาน  
ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ข้อ ๕ ในส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  เพ่ือท าหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและขับเคลื่อน  
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงาน 
ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส่วนราชการในสังกัด  รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส่วนราชการในสังกัด  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  เสนอต่อ
ปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และ

ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ข้อ ๖ กองกลาง  มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของส านักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง  และราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ  หน้าที่และอ านาจดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  และงานประสานราชการ   
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  และ

ยานพาหนะ 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ศูนย์บริการร่วม  และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
(๕) ประชาสัมพันธ์ผลงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และเป็นศูนย์กลาง

ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกระทรวง   
(๖) สนับสนุนและอ านวยการประชุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์  และคณะกรรมการอื่นตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๗
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(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับ  
ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากกฎหมาย  และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ด าเนินการด้านนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา   
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่น  ตลอดจนการบังคับคดีต่าง ๆ  ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๓) ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานปลัดกระทรวง  หน่วยงานในสังกัดกระทรวง  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   

(๔) ด าเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์และร้องทุกข์  การร้องเรียนและขอความเป็นธรรมของ
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง  
และคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา   

(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย   

ข้อ ๘ กองการต่างประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท ายุทธศาสตร์  และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  มาตรการ  กรอบหรือแนวทาง 

การพัฒนาความร่วมมือกบัตา่งประเทศ  ด้านการอดุมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม  แบบบรูณาการ 
กับหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์  ในเชิงรุกให้เชื่อมโยง  สอดคล้อง  และเท่าทันกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

(๒) ผลักดัน  ขับเคลื่อน  ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ความร่วมมือกับต่างประเทศ  และการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้งการด าเนินการตามกรอบความร่วมมือและข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
และขององค์การระหว่างประเทศ   

(๓) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกบัประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์  และองค์การ
ระหว่างประเทศ  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานโยบาย  การวิจัยและพัฒนา  การถ่ายทอด
เทคโนโลยี  องค์ความรู้  แนวปฏิบัติ  หรือการแลกเปลี่ยนบุคลากร   

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

้หนา   ๘
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ข้อ ๙ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าข้อเสนอนโยบาย  แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันวิจัยในระบบการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้งการบูรณาการ
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยเพ่ือสร้างพลังในการขับเคลื่อนประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ   
ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับบทบาทระบบบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันวิจัย  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถให้สอดคล้องกับพันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ศักยภาพ  และอัตลักษณ์ 

(๓) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการศึกษา  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
การพัฒนาก าลังคนรูปแบบใหม่  การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้  
และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

(๔) เสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบการบริหารจัดการที่ดี  เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในระบบการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้ง
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการยับยั้งหรือยุติการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด 
ของกระทรวงหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง  และ 
ขัดต่อกฎหมาย  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา 

(๕) จัดท าข้อเสนอ  แนวทางการจัดตั้ง  จัดโครงสร้าง  การควบรวม  ปรับปรุง  ยุบ  เลิก  
หรือการขยายขอบเขตภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยตามสาขาความเชี่ยวชาญ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการและแนวทางการปฏิรูปประเทศ 

(๖) ส่งเสริมและก ากับดูแลการด าเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ข้อ ๑๐ กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีหน้าที่และอ านาจ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  รวมทั้งการรับรองและการเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

้หนา   ๙
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(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลตามมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด  
ของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๔) จัดท าข้อเสนอแนวทางและด าเนินการเทียบคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
และจัดท าข้อเสนอการเทียบระดับ  การเทียบโอนผลการเรียนระดับอุดมศึกษา  ตลอดจนการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 

(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการยับยั้งหรือยุติการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
ในสังกัดของกระทรวงหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง  
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา 

(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและ

ส านักงานปลัดกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนด้านการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ของประเทศ  และนโยบายรัฐบาล 

(๒) สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสาน  และขับเคลื่อนการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล  นโยบาย
และยุทธศาสตร์กระทรวง  และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและส านักงานปลัดกระทรวง  
ไปสู่การปฏิบัติ 

(๓) ก าหนดและพัฒนาตัวชี้วัด  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  และ
แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและส านักงานปลัดกระทรวง 

(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา 
(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ  รวมทั้งก ากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  

การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
(๗) ประสานงานการด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  และติดตามผล

การด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกระทรวง   
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์    

วิจัยและนวัตกรรม  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๐
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(๑) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ให้สอดคล้อง 
กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล 

(๒) จัดท า  พัฒนา  และเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการอุดมศึกษา  ฐานข้อมูลมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาของประเทศ  ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้บ ริหาร 
และสาธารณชน 

(๓) พัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกระทรวง  รวมทั้งระบบความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง   

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวง 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองส่งเสริมและประสานเพ่ือประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   

มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้   
(๑) จัดท ากลยุทธ์  ประสานและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง  ยุทธศาสตร์ภูมิ ภาค  

ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่  และยุทธศาสตร์อื่น ๆ  ของส านักงานปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ  
และโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  รวมถึงการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงาน 

(๒) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบความร่วมมือ  กลไกการท างานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
กับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  และหน่วยงานภาคีในพ้ืนที่  ในการถ่ายทอดองค์ความรู้   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพย์สินทางปัญญา  และการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
แบบมีส่วนร่วมในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม   

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  ผลการวิจัย 
และนวัตกรรม  ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายวิจัยในพ้ืนที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หน่วยงานอื่นของรัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐาน  
นวัตกรรม 

(๔) เสนอแนะมาตรการและแรงจูงใจ  และปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
นวัตกรรมของผู้ประกอบการ   

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองส่งเสริมและพัฒนาก าลังคน  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน 

ของประเทศ  แผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา  และแผนปฏิบัติการการพัฒนาก าลังคนของประเทศและ 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

(๒) จัดท าข้อเสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษา  รวมทั้งข้อเสนอ
ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินให้สอดคล้องกับ
นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านการอุดมศึกษา 

(๓) จัดท ากลไกการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ   
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  รวมทั้งส่งเสรมิการพัฒนาทักษะ  ความสามารถ 
ก าลังคนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีความรู้คู่คุณธรรม  รวมทั้ง 
มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และบริหารจัดการทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในความรับผิดชอบ   
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 
ข้อ ๑๕ กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนการผลิต  พัฒนา  และส่งเสริมการผลิตก าลังคนคุณภาพที่มีศักยภาพสูง   
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอุดมศึกษา  สร้างก าลังคนคุณภาพที่มีศักยภาพสูง 

รุ่นใหม่  และส่งเสริม  พัฒนา  และใช้ประโยชน์ก าลังคนคุณภาพที่มีศักยภาพสูงให้สามารถท างาน
ตอบสนองการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

(๓) พัฒนากลไก  ระบบ  การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนบุคลากร  องค์ความรู้  และเทคโนโลยี
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันวิจัย  ภาคอุตสาหกรรม  และต่างประเทศ   
รวมทั้งการท าวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยกับนักวิจัยและภาคเอกชนต่างประเทศ 

(๔) เสนอมาตรการเกี่ยวกับการดึงดูดและสร้างแรงจูงใจ  เส้นทางอาชีพ  ค่าตอบแทน  และ
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ  รวมทั้งดึงดูดบุคคลผู้มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและนอกประเทศให้เข้าสู่อาชีพวิจัย
และนวัตกรรมในประเทศไทย 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการผลิตและพัฒนาก าลังคนคุณภาพ 
ที่มีศักยภาพสูง 

(๖) จัดท าฐานข้อมูลก าลังคนคุณภาพที่มีศักยภาพสูง  และสร้างเครือข่ายทุนทางปัญญา
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๗) จัดท าข้อเสนอมาตรฐานการบริหารงานบุคคลอุดมศึกษา  มาตรฐานต าแหน่งวิชาการ  
และด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  25  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 

้หนา   ๑๓
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการ 
ภายในส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือให้เป็นไป  
ตามการจัดส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และก าหนด
หน้าที่และอ านาจของส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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