
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Science Technology and Higher Education Ministry (STEM)



2 ภารกิจ

- เตรยีมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21

- นำองค์ความรู้และนวัตกรรม
ไปพัฒนาประเทศ

TRANSFORMATION CODE to THAILAND 4.0

8 หลักการ
• Transformation

• Foundation of the Future

• Leading through Strategic Funding

• Empowering
• Autonomy with Accountability

• Modern Management Agencies

• Flow and Collaborative Networks

• Policy and Process Innovations

3 ปฏิรูป
• Administrative	Reform
• Regulatory	Reform
• Budgeting	Reform

หัวใจของกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม



5
กฎหมายหลัก

1. พระราชบญัญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง

2. พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม

3. พระราชบญัญตัสิภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยั

และนวตักรรมแห่งชาติ

4. พระราชบญัญตักิารอุดมศึกษา

5. พระราชบญัญตัสิ่งเสริมวทิยาศาสตร์ การวจิัยและนวตักรรม

REGULATORY REFORM



1 พ.ค. 62
กฎหมายประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 10 ฉบับ 
(บังคับใช้ทันที)

•สรรหาและแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสภา ภายใน 180 วัน

•สรรหาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน 
กสว. ภายใน 180 วัน

Timeline การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

• แต่งตั้ ง รมต.
• แต่งตั้ งปลัดกระทรวง

• โอนย้ายส่วนราชการ 
• โอนกิจการ ทรัพย์สิน 
งบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผกูพนั และคดี

• โอนข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง และอตัรากำลัง

จัดทำคำสั่งให้
บุคลากรไป
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานอ่ืน

คณะกรรมการ
ขบัเคล่ือนทำงานให้
แล้วเสร็จภายใน 3 ปี

•สรรหาและแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิใน 
คกก.อำนวยการ สอวช. ภายใน 
180 วัน

•สรรหาและแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิใน 
คกก. อำนวยการ สกสว. ภายใน 
180 วัน

ผู้บริหารหนว่ยงาน

•ลสวทน. เปน็ ผสอวช. 
จนครบวาระ

•ผอ.สกว. เปน็ ผสกสว. 
จนครบวาระ

•ลวช. เปน็ ผอ.วช. จน
ครบวาระ

จัดต้ังกองทุน

•กองทุนส่งเสริม ววน. 
(ปิดบัญชีกองทุนเดิม/โอน
เงนิกองทุน/ขอเงินประเดิม/จัดทำ
หลักเกณฑ์/วางโครงสร้างและการ
บริหารกองทุน)

ภายใน ..... วัน (นับแต่ประกาศ)

•การจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ
การบริหารงานของ สอวช. 
สกสว. และ วช. (ใหม)่

ให้ใช้ของเดิมไปพลางก่อน 
จนกวา่จะมีการออกใหม่
ภายใน 2 ปี

•การจัดทำระเบียบ 
ข้อบังคับเก่ียวกับการ
พัฒนา วทน. 

ให้ใช้ของเดิมไปพลางก่อน 
จนกวา่จะมีการออกใหม่
ภายใน 2 ปี

90 วัน
29 ก.ค. 62

2 ปี
30 เม.ย. 64

240 วัน
26 ธ.ค. 62

3 ปี
30 เม.ย. 65

180 วัน
27 ต.ค. 62

วศ. เสนอร่าง พ.ร.ฎ. 
ปรับเป็นองคก์ารมหาชน

ภายใน 3 ปี

• จัดทำกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ

• โอนบุคลากรตาม
โครงสร้าง
ภายใน 90 วัน นบัแต่

ประกาศ

แต่งต้ัง กกอ. และ กมอ. 
ภายใน 240 วัน

วช. ประเมิน
ประสิทธภิาพและผลการ
ปฏิบัติราชการ
เม่ือครบ 3 ปี



องค์การมหาชน (PO)
• สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์ (สทอภ.)
• สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
• สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
• สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)
• ศนูย ์ความเป็นเลิศด้านชวีวิทยาศาสตร์ (ศลช.)
• สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)

โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวตักรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

หน่วยงานท่ีคัดโอนมา
• วท : สร. สป. วศ. ปส. + SE PA PO
• ศธ : สกอ.
• ไม่สังกัดฯ : วช.
• นร : PA (สกว.)

สำนักงานรัฐมนตรี

หน้าที่และอำนาจ (ม.6 ร่าง พรบ.ระเบียบฯ)
• ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
• จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสรา้งพ้ืนฐานที่สำคัญเพ่ือการพัฒนาการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานการวจิยัแหง่ชาติ
(วช.)

กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร
(วศ.)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ปส.)

สถาบันอุดมศึกษาของรฐั
(ส่วนราชการ)

สำนักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจ ัย และนวัตกรรม

แห่งชาติ (สอวช.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์
วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน

รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน

• ราชการประจำทั่วไปของกระทรวง
• ขับเคล ื่อนการปฏิรปูการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

• กำกับและเร่งรัดการปฏิบัตริาชการ
ของส่วนราชการในกระทรวง

• งานเลขานุการ กกอ. กมอ. และ 
กพอ. 

• งานส่งเสริม ประสานงานวิทยา
ศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

• จัดและส่งเสริมประสานงานด้าน
อุดมศึกษา

• จัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนด้าน
การอดุมศึกษา

• จัดทำฐานข้อมูลการอดุมศึกษา 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

• เป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

• การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม 
• การรเิริ่ม ขับเคลื่ อนและประสานการดำเนินงาน
โครงการวจิ ัยและนวัตกรรมท่ีสำคัญของประเทศ 
• การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 
• การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพ่ือใช ้ประโยชน์ 
• การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร วน.
• การให้รางวัล ประกาศเกยีรตคิณุ

• ให้บริการทางวิทยาศาสตร์
• เป็นสถานปฏิบัตกิารกลางทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย

• เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และ
แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในทางสันติ

• กำกับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 
ประชาชน และส่ิงแวดล้อม

• มหาวิทยาลัยรัฐ 9 แห่ง
• มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
• มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
• วิทยาลัยชมุชน 1 แห่ง

• งานธุรการ และงานวิชาการของสภา
• เสนอความเห็นต่อสภาเก่ียวกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนรวมถงึกรอบวงเงิน
งบประมาณประจำปีด้านการอุดมศึกษา 
และดา้นการวิจัยและนวัตกรรม รวมท้ัง
ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการ ตลอดจนการเร่งรัดและ
ตดิตามให้มกีารปรับปรุงกฎหมาย
• การประสานงานให้มีการจัดทำ บูรณาการ 
เช่ือมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษาและ
ฐานข้อมูลด้านการวิจยัและนวัตกรรม

• งานธุรการ งานวิชาการของ กสว. และคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม
• จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการวิจัยฯ กรอบวงเงิน
งบประมาณด้านการวิจัยฯ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดทำคำขอ
งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ มาตรฐานการวิจยั 
ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการวิจัยฯ จริยธรรมการ
วิจัยฯ หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัยฯ เสนอต่อ กสว.
• จัดทำคำของบฯ กองทุนส่งเสริมวทิยาศาสตร์ การวิจยัและ
นวัตกรรมเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการพจิารณางบประมาณดา้น
การวิจัยและนวัตกรรม
• กลั่นกรองคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยฯ
• เสนอความเห็นต่อ กสว. เก่ียวกับการกำกับ เร่ง รัด และติดตามให้มี
การปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยฯ
• จัดทำฐานข้อมูลการวิจัยฯ

• มหาวิทยาลัยในกำกับ 25 แห่ง

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• องค์การพพิ ิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.)

องค์การมหาชน ตามพ.ร.บ.เฉพาะ(PA)
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• สถาบันมาตรวิทยาแหง่ชาติ (มว.)

• ราชการทางการเมือง

* ให้มีการประเมินประสิทธิภาพและผล
การปฏิบัติราชการเม่ือครบ 3 ปี 

* ให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบัน
วิทยาศาสตร์บริการ ภายใน 3 ปี 



หน้าที่และอำนาจสภานโยบายฯ และคณะกรรมการระดบักระทรวง 3 คณะ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ

องค์ประกอบ • ประธานสภา : นายกรัฐมนตรี
• รองประธาน : รองนายกรัฐมนตรีท่ีไดร้ับมอบหมาย

• รัฐมนตรี : จำนวน 9 คน
• กรรมการโดยตำแหน่ง : 4 คน
• ผู้ทรงคุณวุฒิ : 9 คน และอีก 1 คน : รมต. แต่งต้ังจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

• กรรมการและเลขานุการ : ปลัดกระทรวงฯ
• ผู้ชว่ยเลขานุการ : ผู้อำนวยการ สอวช.

หน่วยงาน สอวช.
หน้าท่ีและอำนาจ • เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษาฯ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ การวิจยัฯ ต่อ ครม.

• พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้านการอุดมศกึษาในความรับผิดชอบของกระทรวง และงบฯ ด้านการวิจัยฯ ของประเทศ เสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการ ต่อ ครม.

• เสนอต่อ ครม. เพื่อให้มีการเร่งรัดและตดิตามให้มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึง การกำหนดมาตรการและแรงจูงใจ
• จดัให้มีการติดตามและประเมนิผลการดำเนินการตามแผนด้านการอุดมศึกษา แผนด้านการวิจัยฯ
• กำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้านการวิจัยฯ

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม (กสว.)

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(กกอ.)

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
(กมอ.)

องค์ประกอบ • ประธาน กสว. : ครม. แต่งตั้งจากผู้ทรงฯ ตามข้อเสนอของสภา
• กรรมการโดยตำแหน่ง 4 คน และผู้แทนหน่วยงานในระบบ วน. สังกัดและ
ไม่ได้สังกัดกระทรวง หน่วยละ 1 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 4 คน

• ประธาน กกอ. : ครม.แต่งตั้ง ตามข้อเสนอของ ทปอ. 3 แห่งและสมาคมเอกชน
• กรรมการโดยตำแหน่ง 7 คน กรรมการจากผู้เคยเป็นนายกสภา 1 คน เคยเป็น
อธิการบดี 1 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 7 คน• กรรมการและเลขานุการ : ผู้อำนวยการ สกสว. • กรรมการและเลขานุการ : รองปลัดกระทรวงท่ีดัรับมอบหมาย

หน่วยงาน สกสว. สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หน้าท่ีและอำนาจ • เสนอแนะต่อสภาในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนด้านการวิจัยฯ

• เสนอแนะกรอบวงเงินงบฯ ประจำปีด้านการวิจัยฯ ต่อสภา
• ให้คำแนะนำในการพิจารณาคำของบประมาณของกองทนุส่งเสริมการ
วิจัยฯ แกค่ณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการวิจัยฯ
• กำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณ
• บริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
• พิจารณาคำของบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานใน
ระบบวิจัย
• กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยฯ
• กำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรงุและแก้ไขระบบหรือกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยฯ
• กำหนดมาตรฐานการวิจยั ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการวิจัยฯ

• กำหนดแผนปฏบิ ัติการการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติการการพัฒนา
กำลังคนฯ

• เสนอแนะและให้ความเหน็เชิงนโยบายตอ่ รมต. ในเร่ืองการจัดสรรเงิน
อดุหนุนให้แก่สถาบันอดุมศึกษาเอกชน

• กำกับ เร่งรัด ติดตาม และจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัตติามแผนฯ 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสงักดั

• เสนอแนะและให้ความเหน็ต่อ รมต. ในการใหส้ภาสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ
• ในสังกัดและสถาบันอดุมศึกษาเอกชนดำเนินการตามหน้าท่ีและอำนาจ
• เสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมแก่ 
กสว.

• กำกับ เร่งรัด ติดตาม และให้คำแนะนำแก่สำนักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษาในการจดัทำฐานข้อมูลการอดุมศึกษา

• ส่งเสริม สนับสนุน ตดิตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนท่ีอยู่ใน
สังกัดหรือในกำกับ

• สาธารณชนทราบ
• เสนอแนะ รมต. เพื่อนำเสนอตอ่สภาให้กำหนดมาตรการทาง
การเงิน การคลงั และสิทธิประโยชน์อื่น เพ่ือให้มกีารพัฒนา
มาตรฐานการอุดมศึกษา

• ให้คำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านการอุดมศึกษา

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

องค์ประกอบ • ประธานสภา : สภามีมติแต่งตั้ง
• กรรมการ : ผู้แทน กกอ. ไม่เกิน 2 คน ผู้แทน สงป. ไม่เกิน 2 คน
• กรรมการและเลขานุการ ปลัดกระทรวง อววน.

• ประธานสภา : สภามีมติแต่งตั้ง
• กรรมการ : ผู้แทน กสว. ไม่เกิน 2 คน ผู้แทน สงป. ไม่เกิน 2 คน
• กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการ สกสว.

หน้าท่ีและอำนาจ • พิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุนและงบเงินอุดหนุน
ในการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ
ประจำของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในความรับผิดชอบของกระทรวง 

     กอ่นเสนอไปยัง สงป. เพ่ือเสนอ ครม.

• พิจารณาคำของบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กอ่นเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
กอ่นเสนอไปยัง สงป. เพ่ือเสนอ ครม.

• ประธาน กมอ. : รมต. แต่งตั้ง ตามข้อเสนอของ กกอ.
• ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อเสนอของ กกอ. ไม่เกิน 7 คน
• กรรมการและเลขานุการ : ปลัดกระทรวงท่ีได้รับมอบหมาย

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 



สภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแหง่ชาติ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
รองนายกรัฐมนตรทีี่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานสภาคนที่ 1

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นรองประธานสภาคนที่ 2

หน้าท่ีและอำนาจ 
• เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ และแผนด้าน ววน. ของประเทศ
• พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้านการอุดมศึกษา ในความรับผิดชอบของกระทรวง และงบประมาณดา้น ววน. ของประเทศ ก่อนเสนอ สงป. และ ครม.
• กำกับให้คณะกรรมการฯ ให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
• เสนอ ครม. เพื่อให้มีการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง 
• เสนอแนะต่อ ครม. เพื่อให้มีการกำหนดมาตรการและแรงจูงใจทางการเงนิการคลังและสิทธิประโยชน์อ่ืน 
• ตดิตามและประเมินผลการดำเนนิการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอดุมศึกษา รวมท้ังแผนด้าน ววน. ของประเทศ

กรรมการโดยตำแหน่ง 
รัฐมนตรี (9)
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• รมต. กระทรวงกลาโหม 
• รมต. กระทรวงการคลัง 
• รมต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• รมต. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
• รมต. กระทรวงพาณิชย์ 
• รมต. กระทรวงแรงงาน 
• รมต. กระทรวงศึกษาธิการ 
• รมต. กระทรวงสาธารณสขุ 
• รมต. กระทรวงอุตสาหกรรม

• เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

• ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 

• ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

• ประธานกรรมการการอดุมศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง 
หัวหน้าหน่วยงาน (4)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(10)

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร

• ครม. แต่งต้ังจากบุคคลผู้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้าน

การอุดมศึกษาไม่เกิน 3 คน 

• ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไมเ่กิน 3 คน 
• ด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ ไม่เกิน 3

คน โดยแต่ละด้านต้องแต่งตั้งจากผ ู้ ซ่ึงที่ประชุม 

ทปอ. สามแห่ง และสมาคมอุดมเอกชน 

ร่วมกันเสนอด้านละหนึ่งคน 

• ผู้ที่หนว่ยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ร่วมกันเสนอ จำนวน 1 คน

• ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

• ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวัตกรรมแห่งชาติ



ปส.

โครงสร้างภารกจิงานด้านการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์วจิัยและนวตักรรม

คณะรฐัมนตรี

สกสว.

1. Policy

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ ัยและนวัตกรรม

สอวช.

กสว.

สป.

วศ.

กกอ.

กมอ.2. Policy
Deployment

3. Funding

4. Operation
ม.รัฐ 9 แห่ง

ม.ราชภัฏ 38 แห่ง

ม.ในกำกับ 25 แห่ง

ม.เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

วิทยาชุมชน 1 แห่ง

สนง.การวิจัยแห่งชาติ

สวทช. สทน. สซ. วว.

มว. สดร. ศลช. อพวช.

สทอภ. สนช. สสนก.

สวก. สวรส.

กษ. สธ. คค. พณ. พม.

เอกชน ชุมชน

ส่วนราชการ

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ

ม.เอกชน 75 แห่ง
ก.อ่ืนๆ

คณะกรรมการ
องค์การมหาชน/

รฐัวิสาหกิจ
เอกชน/ภาคส่วนอ่ืน

Funding
(นอกกระทรวง)

Operation
(นอกกระทรวง)

จัดสรร งปม. ตามแผนแต่ละด้าน (sector) ให้ funding Agency

Sector ท่ัวไปครอบคลุมการวิจัย วท 

สังคม มนุษย์ และอื่นุๆ จัดสรร งปม. ให้หน่วยงานในระบบวิจัย

กำกับมาตรฐาน

กำกับนโยบาย
ฝ่ายเลขานุการฯ
สายการบังคับบัญชา
จัดสรร งปม. ดา้นวจิ ัยฯ
จัดสรร งปม. ดา้นอุดมฯ
กำกับมาตรฐาน

Sector เฉพาะทาง เชน่ ด้านเกษตร และด้านสาธารณสุข
จัดสรร งปม. ให้หน่วยงานในระบบวิจัย ได้แก่ สถาบันวิจัยและคณะเฉพาะทางในสถาบันอดุมศึกษา

จัดสรร งปม. เพ่ือผลิตกำลังคนตามความ
ตอ้งการของประเทศ
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คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 35/2562 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562

พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง

ประธานกรรมการ

กรรมการโดยตำแหน่ง

9. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

10. นายชูศักด์ิ ลิ่มสกุล

11. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์

12. นายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ

13. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

14. นายไพรัช ธัชยพงษ์

ผู้ทรงคณุวฒุิ

21. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการที่เลขาธิการ ก.พ.ร. 

มอบหมาย

22. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการที่เลขาธิการ ก.พ.ร. 

มอบหมาย จำนวนไม่เกิน 

2 คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1. เลขาธิการ ก.พ.

2. เลขาธิการ ก.พ.ร.

3. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

4. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

     สังคมแห่งชาติ

5. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

6. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. ผู้อำนวยการสำนกังบประมาณ

8.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

15. นายวีระพงษ์ แพสวุรรณ

16. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

17. นายสมเกยีรติ ต้ังกิจวาณชิย์

18. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์

19. นายสมพล เกียรติไพบูลย์

20. นางสีลาภรณ ์บัวสาย

อำนาจหน้าท่ี  เสนอแนะแนวทางการจดัโครงสร้างอัตรากำลังของกระทรวงให้สอดคล้องกับบทบาทภารกจิ และวางแผนและขั้นตอน

     การถ่ายโอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ ภาระผูกพัน อัตรากำลงัและการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

กรรมการและเลขานุการ



คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อำนาจหน้าท่ีตามคำส่ังนายกรัฐมนตรี อำนาจหน้าท่ีตามร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง

o เสนอแนะแนวทางการจัดโครงสร้างอัตรากำลงัของ

กระทรวงใหส้อดคล้องกับบทบาทภารกิจ 

o วางแผนและขั้นตอนการถ่ายโอนทรัพย์สนิ 

งบประมาณ หน้ี ภาระผูกพัน อัตรากำลังและการ
อื่นท่ีเก่ียวข้อง

o เชิญหน่วยงานหรือบุคคลมาให้ความคิดเห็น หรือ

ส่งเอกสารหลักฐาน

o แต่งตั้งคณะทำงานตามความเหมาะสมและจำเป็น

o ดำเนินการอื่นตามท่ี ครม. หรือ นรม. มอบหมาย

o จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบูรณาการการทำงานและวิธกีาร
ปฏิบตัิราชการ การจัดโครงสร้างและอัตรากำลงัของหน่วยงานในบังคับ

บัญชาและในกำกับดูแลของรัฐมนตรีใหแ้ล้วเสร็จภายในสามปี เพื่อเสนอต่อ

รัฐมนตรีและคณะรฐัมนตรี 

o เสนอความเห็นตอ่รัฐมนตรีเก่ียวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาอัน
เก่ียวกับการปฏิบัติการตามท่ีกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของ

พระราชบัญญัติน้ี

o เชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความเห็น หรือส่ง
เอกสารหรือหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งเพ่ือประกอบการพิจารณา

o ดำเนินการอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมอบหมาย



• บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน
• สภาฯ/สอวช. มีบทบาทกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน อววน. กำหนดกรอบวงเงิน งปม. ววน. และจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจยัและนวัตกรรม
• กสว./สกสว. มีบทบาทจัดทำรายละเอียดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน อววน. ตามที่สภาฯกำหนด และทำหน้าท่ีจดัสรรงบประมาณด้าน ววน.

• หน่วยงานในระบบ ววน. ประกอบด้วย 1) หน่วยงานด้านนโยบาย 2) หน่วยงานให้ทุน 3) หน่วยงานทำวจิัยและนวัตกรรม 4) หน่วยงานด้านการสนับสนนุการวิจัยและ
นวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์ และรับรองมาตรฐาน ด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบ และบริหารคุณภาพ ววน. 5) หน่วยงานจัดการความรู้และผู้ใชป้ระโยชน์ 

• หน่วยงานท้ังหมดต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดผลสมัฤทธ์ิที่ กสว. กำหนด เว้น สอวช. ซึ่งดำเนินการตามตัวชี้วัดที่สภาฯกำหนด
• นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ที่เป็นเอกภาพ

• กำหนดโครงสร้างดังน้ี 1) นโยบายยทุธศาสตร์ 2) แผนด้าน ววน. 3) แผนงานด้าน.. 4) แผนปฏบิัติการหน่วยงาน 5) โครงการพัฒนากำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง/โครงการ

สร้างศักยภาพสถาบันอดุมศึกษา/ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร/์โครงการวิจัยและนวัตกรรม 

• การจัดสรรงบประมาณในรูปแบบใหม่
• สงป. จัดสรร งปม. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร/์โครงการวิจัยและนวัตกรรม แบบ Block grant และ Multiyear ผ่านกองทุนฯ

• การเชื่อมโยงระบบข้อมูลการอุดมศึกษา และขอ้มูลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
•  สอวช. มีอำนาจเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง ววน. ที่จัดทำโดย วช. ใหม่ และฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ที่ จัดทำโดย สกอ.

• สกสว. มีอำนาจเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง ววน. ที่จัดทำโดย วช. ใหม่
• สกอ. มีอำนาจจัดทำระบบสารสนเทศกลางด้านอุดมศึกษา
• วช. ใหม่ จัดทำระบบสารสนเทศกลาง ววน. และรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบ

• Sandbox งานวิจัย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ที่มีความสำคัญยิ่งตอ่การพัฒนาประเทศหรือเป็นประโยชน์ย่ิงต่อประชาชน หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการผลิตกำลงัคนระดับสูงเฉพาะทาง

สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นใหมใ่นกฎหมายจัดตั้งกระทรวง


