
 
พระราชบัญญัติ 

ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที ่ ๑๙) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

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

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  

(ฉบับที่  ๑๙)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๖/๑)  ของมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
“(๖/๑)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิก  (๑๗)  ของมาตรา  ๕  แห่งพระราชบญัญตัิปรับปรงุกระทรวง  ทบวง  กรม  

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๖/๑  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  มาตรา  ๑๗/๑  และมาตรา  ๑๗/๒  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

“หมวด  ๖/๑ 
กระทรวงการอุดมศึกษา  วทิยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรม 

 
 

มาตรา ๑๗/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  และก ากับการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  การวิจัยและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม  เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  หรือส่วนราชการ
ที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๑๗/๒ การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกหมวด  ๑๗  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มาตรา  ๓๘  และ
มาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๐ กระทรวงศึกษาธิการ  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษา
ทุกระดับ  ทุกประเภท  และการอาชีวศึกษา  แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่
ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษา  
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬา
เพื่อการศึกษา  รวมทั้งการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา  และราชการอื่นตามทีม่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิก  (๕)  ของมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบญัญตัิปรับปรงุกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

มาตรา ๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
มีส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) ส านักงานรัฐมนตรี  โดยให้ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
เป็นส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วนราชการ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม 

(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง  โดยให้ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เป็นส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
และมีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานปลัดกระทรวง  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ 
ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

(๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
และมีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหมใ่นกระทรวงการอุดมศกึษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

(๔) ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  โดยให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เป็นส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
และมีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

(๕) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธกิาร  เป็นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  และมีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการแบ่ง
ส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

(๖) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  โดยให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   
ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดส านกันายกรัฐมนตร ี กระทรวงหรือทบวง  เป็นส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ  
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และมีส่วนราชการตามกฎกระทรวง 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



แบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ไปพลางก่อน  
จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

ให้ส่วนราชการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  และมติของคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  ขึ้นใช้บังคับ 

มาตรา ๑๐ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตราก าลังของส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวง   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปเป็นของ
ส่วนราชการที่ระบุไว้ในมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   
วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

ให้โอนบรรดากจิการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  
ลูกจ้าง  และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ไปเป็นของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ระบุไว้ในมาตรา  ๙  (๕) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑ คดีที่ส่วนราชการซึ่งโอนกิจการตามมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๓  ไปเป็นของ
ส่วนราชการตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้  บรรดาซึ่งได้ฟ้องต่อศาลไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ส่วนราชการตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ตามพระราชบัญญัตินี้เข้าสวมสิทธิ 
เป็นคู่ความแทน  ในการนี้  ให้ส่วนราชการดังกล่าวด าเนินกระบวนพิจารณาไปจนกว่าคดจีะถึงที่สุด  และ
ให้ถือว่าผู้รับมอบอ านาจให้ด าเนินคดีแทนส่วนราชการตามมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๓  ในคดีนั้น ๆ  
เป็นผู้รับมอบอ านาจจากส่วนราชการตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ตามพระราชบญัญตันิีด้ว้ย 

ในกรณีที่ศาลได้มีค าพิพากษาคดีตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส่วนราชการตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  (๓)  
(๔)  (๕)  และ  (๖)  ตามพระราชบัญญัตินี้  เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือลูกหนี้ตาม  
ค าพิพากษานั้น 

มาตรา ๑๒ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม  ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม  ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดในบัญชี  ๑  
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
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บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม  
หากเป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการ
หรือเป็นผู้รักษาการร่วม  

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ให้เพ่ิมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการร่วม  ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดใน
บัญชี  ๒  ท้ายพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๑๓ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  
ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ไปเป็น
ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ระบุไว้ในมาตรา  ๙  (๖)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และมาตรา  ๔  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัตสิัตวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในส่วนที่ก าหนดให้นายกรฐัมนตรี
เป็นผู้รักษาการ  ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการอุดมศกึษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
เป็นผู้รักษาการ 

มาตรา ๑๔ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิารที่ใช้บังคับอยู่ในวันกอ่น
วันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บงัคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารเป็นผู้รักษาการหรอื
เป็นผู้รักษาการร่วม  ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม 

ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่และการเปลี่ยนแปลง
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดในบัญชี  ๓  ท้ายพระราชบัญญัตินี้  

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 
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มาตรา ๑๕ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  และ
มติของคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บงัคบัอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบญัญัตนิี้ใช้บงัคบั  อ้างถึง  “กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี”  “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี”  หรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ถือว่า
บทบัญญัตินั้นอ้างถึง  “กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม”  หรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  ตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๖ บรรดาบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ  ค าสั่ง  และ
มติของคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บงัคบัอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบญัญัตนิี้ใช้บงัคบั  อ้างถึง  “กระทรวงศึกษาธกิาร”  
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”  “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”  หรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในกระทรวงศึกษาธิการ  หากเกี่ยวกับการอุดมศึกษาหรือการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นอ้างถึง  “กระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม”  “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ตามพระราชบัญญัตินี้  
แล้วแต่กรณี 

ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภาหรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอน
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ไปเป็นส่วนราชการตามมาตรา  ๑๐  
วรรคสอง  เพ่ือให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดในบัญชี  ๔ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

มาตรา ๑๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   
วิจัยและนวัตกรรม  เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน   
เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  สมควรจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมขึ้น  เพ่ือให้มีการบูรณาการ  การเรียนการสอน  การวิจัย  และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และศาสตร์อ่ืนเข้าด้วยกัน  และให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ 
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   แผน  และนโยบาย 
ในการพัฒนาประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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