กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Science Technology and Higher Education Ministry (STEM)

หัวใจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

2 ภารกิจ
- เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
- นำองค์ความรู้และนวัตกรรม
ไปพัฒนาประเทศ

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

TRANSFORMATION CODE to THAILAND 4.0

1. พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง

5
กฎหมายหลัก

2. พระราชบัญ ญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. พระราชบัญ ญัตสิ ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรมแห่งชาติ
4. พระราชบัญ ญัตกิ ารอุดมศึกษา
5. พระราชบัญ ญัตสิ ่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

REGULATORY REFORM

Timeline การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการ
ขับ เคลื่อนทำงานให้
แล้วเสร็จภายใน 3 ปี

จัดทำคำสั่งให้
บุคลากรไป
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานอื่น

1 พ.ค. 62
กฎหมายประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 10 ฉบับ
(บังคับใช้ทันที)

• จัดทำกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ
• โอนบุค ลากรตาม
โครงสร้าง
ภายใน 90 วัน นับ แต่
ประกาศ

90 วัน
29 ก.ค. 62

• การจัด ทำระเบียบ ข้อบังคับ
การบริหารงานของ สอวช.
สกสว. และ วช. (ใหม่)
ให้ใ ช้ของเดิมไปพลางก่อน
จนกว่า จะมีก ารออกใหม่
ภายใน 2 ปี

• สรรหาและแต่ง ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสภา ภายใน 180 วัน
• สรรหาแต่งตั้งผู้ทรงคุณ วุฒิใน
กสว. ภายใน 180 วัน

180 วัน
27 ต.ค. 62

240 วัน
26 ธ.ค. 62

2 ปี
30 เม.ย. 64

แต่งตั้ง กกอ. และ กมอ.
ภายใน 240 วัน
• แต่งตั้ง รมต.
• แต่งตั้งปลัด กระทรวง
• โอนย้า ยส่วนราชการ
• โอนกิจ การ ทรัพย์ส ิน
งบประมาณ สิทธิ หนี้
ภาระผูก พัน และคดี
• โอนข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูก จ้าง และอัต รากำลัง

ผู้บริหารหน่ว ยงาน
• ลสวทน. เป็น ผสอวช.
จนครบวาระ
• ผอ.สกว. เป็น ผสกสว.
จนครบวาระ
• ลวช. เป็น ผอ.วช. จน
ครบวาระ

จัด ตั้งกองทุน
• กองทุนส่งเสริม ววน.
(ปิด บัญชีก องทุนเดิม/โอน
เงินกองทุน/ขอเงินประเดิม/จัด ทำ
หลัก เกณฑ์/วางโครงสร้า งและการ
บริหารกองทุน)
ภายใน ..... วัน (นับแต่ประกาศ)

• สรรหาและแต่ง ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน
คกก.อำนวยการ สอวช. ภายใน
180 วัน
• สรรหาและแต่ง ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน
คกก. อำนวยการ สกสว. ภายใน
180 วัน

• การจัด ทำระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ย วกับการ
พัฒนา วทน.
ให้ใ ช้ของเดิมไปพลางก่อน
จนกว่า จะมีก ารออกใหม่
ภายใน 2 ปี

วช. ประเมิน
ประสิทธิภาพและผลการ
ปฏิบัติราชการ
เมื่อครบ 3 ปี

3 ปี
30 เม.ย. 65
วศ. เสนอร่าง พ.ร.ฎ.
ปรับเป็นองค์ก ารมหาชน
ภายใน 3 ปี

โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม

หน่วยงานที่คัด โอนมา
• วท : สร. สป. วศ. ปส. + SE PA PO
• ศธ : สกอ.
• ไม่สังกัด ฯ : วช.
• นร : PA (สกว.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

•

ส่ว นราชการ

สำนักงานรัฐมนตรี
ราชการทางการเมือง

สำนักงานปลัดกระทรวง
• ราชการประจำทั่วไปของกระทรวง •
• ขับเคลื่อนการปฏิรปู การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม •
• กำกับและเร่งรัด การปฏิบัตริ าชการ
ของส่ว นราชการในกระทรวง
•
• งานเลขานุการ กกอ. กมอ. และ
กพอ.
•
• งานส่งเสริม ประสานงานวิทยา
ศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริก าร
(วศ.)
•
•

ให้บริการทางวิทยาศาสตร์
•
เป็นสถานปฏิบัตกิ ารกลางทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย
•
* ให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
วิทยาศาสตร์บริการ ภายใน 3 ปี

หน้าที่และอำนาจ (ม.6 ร่าง พรบ.ระเบียบฯ)
• ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัต กรรม
• จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้า งพื้นฐานที่สำคัญเพื่อ การพัฒนาการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม
รัฐ วิสาหกิจ/องค์การมหาชน

สำนักงานการวิจยั แห่งชาติ
(วช.)

จัดและส่งเสริม ประสานงานด้าน • การให้ทุนวิจัย และนวัตกรรม
• การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงาน
อุด มศึกษา
จ ัยและนวัต กรรมทีส่ ำคัญ ของประเทศ
จัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนด้าน • โครงการวิ
การจัด ทำมาตรฐานและจริย ธรรมการวิจัย
การอุด มศึก ษา
• การส่ง เสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์
จัดทำฐานข้อ มูลการอุด มศึก ษา
• การส่ง เสริมและสนับสนุนการพัฒ นาบุค ลากร วน.
• การให้ร างวัล ประกาศเกีย รติคณุ
วิเ คราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
เป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการการอุด มศึกษา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ปส.)
เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และ
แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในทางสันติ
กำกับให้เกิด ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

* ให้มีการประเมินประสิทธิภาพและผล
การปฏิบัติราชการเมื่อครบ 3 ปี

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(ส่วนราชการ)
• มหาวิทยาลัยรัฐ
• มหาวิทยาลัยราชภัฏ
• มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
• วิทยาลัยชุม ชน

9 แห่ง
38 แห่ง
9 แห่ง
1 แห่ง

สำนักงานสภานโยบายการอุด มศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจ ัย และนวัตกรรม
แห่ง ชาติ (สอวช.)
• งานธุร การ และงานวิชาการของสภา
• เสนอความเห็นต่อสภาเกี่ย วกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนรวมถึง กรอบวงเงิน
งบประมาณประจำปีด ้านการอุดมศึก ษา
และด้า นการวิจัยและนวัต กรรม รวมทั้ง
ระบบการจัด สรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูร ณาการ ตลอดจนการเร่งรัด และ
ติด ตามให้มกี ารปรับปรุงกฎหมาย
• การประสานงานให้มีการจัด ทำ บูร ณาการ
เชื่อ มโยงฐานข้อ มูล การอุด มศึกษาและ
ฐานข้อ มูล ด้า นการวิจยั และนวัต กรรม

สถาบันอุด มศึกษาในกำกับของรัฐ
• มหาวิทยาลัยในกำกับ 25 แห่ง

รัฐวิส าหกิจ
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• องค์การพิพ ิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัต กรรม (สกสว.)
• งานธุร การ งานวิชาการของ กสว. และคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม
• จัด ทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการวิจัย ฯ กรอบวงเงิน
งบประมาณด้านการวิจัยฯ หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับการจัด ทำคำขอ
งบประมาณและการจัด สรรงบประมาณ มาตรฐานการวิจยั
ข้อ กำหนด หรือ แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการวิจัย ฯ จริยธรรมการ
วิจัยฯ หลักเกณฑ์การให้ร างวัลผลงานวิจัย ฯ เสนอต่อ กสว.
• จัด ทำคำของบฯ กองทุนส่งเสริมวิท ยาศาสตร์ การวิจยั และ
นวัตกรรมเพื่อ เสนอต่อ คณะกรรมการพิจ ารณางบประมาณด้า น
การวิจัยและนวัต กรรม
• กลั่นกรองคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัย ฯ
• เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ย วกับการกำกับ เร่ง รัด และติดตามให้มี
การปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยฯ
• จัด ทำฐานข้อ มูล การวิจัยฯ

องค์การมหาชน
องค์การมหาชน ตามพ.ร.บ.เฉพาะ(PA)
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• สถาบันมาตรวิทยาแห่ง ชาติ (มว.)
องค์การมหาชน (PO)
• สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์ (สทอภ.)
• สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
• สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
• สำนักงานนวัต กรรมแห่งชาติ (สนช.)
• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)
• สถาบันสารสนเทศทรัพ ยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)

หน้าที่และอำนาจสภานโยบายฯ และคณะกรรมการระดับกระทรวง 3 คณะ

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ

• ประธานสภา : นายกรัฐ มนตรี
• รัฐมนตรี : จำนวน 9 คน
• กรรมการและเลขานุก าร : ปลัดกระทรวงฯ
• รองประธาน : รองนายกรัฐมนตรีที่ไ ด้รับมอบหมาย • กรรมการโดยตำแหน่ง : 4 คน
• ผู้ชว่ ยเลขานุก าร : ผู้อำนวยการ สอวช.
หน่วยงาน
สอวช.
• ผู้ทรงคุณวุฒิ : 9 คน และอีก 1 คน : รมต. แต่ง ตั้ง จากหน่วยงานในระบบวิจ ัยและนวัตกรรม
หน้าที่แ ละอำนาจ • เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึก ษาฯ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ การวิจยั ฯ ต่อ ครม.
• พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้านการอุดมศึก ษาในความรับผิดชอบของกระทรวง และงบฯ ด้านการวิจ ัยฯ ของประเทศ เสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการ ต่อ ครม.
• เสนอต่อ ครม. เพื่อให้มีการเร่ง รัดและติดตามให้มีก ารปรับปรุง กฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับ การอุดมศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจ ัยและนวัตกรรม รวมถึง การกำหนดมาตรการและแรงจูงใจ
• จัดให้มีการติดตามและประเมิน ผลการดำเนินการตามแผนด้านการอุดมศึก ษา แผนด้านการวิจัย ฯ
• กำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทำฐานข้อ มูลการอุดมศึกษา และฐานข้อ มูลด้านการวิจัย ฯ
องค์ประกอบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(กกอ.)

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม (กสว.)

คณะกรรมการมาตรฐานการอุด มศึกษา
(กมอ.)

• ประธาน กมอ. : รมต. แต่งตั้ง ตามข้อเสนอของ กกอ.
• ประธาน กสว. : ครม. แต่งตั้งจากผู้ทรงฯ ตามข้อเสนอของสภา
• ประธาน กกอ. : ครม.แต่งตั้ง ตามข้อเสนอของ ทปอ. 3 แห่ง และสมาคมเอกชน
• ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ เสนอของ กกอ. ไม่เกิน 7 คน
• กรรมการโดยตำแหน่ง 4 คน และผู้แทนหน่วยงานในระบบ วน. สังกัดและ • กรรมการโดยตำแหน่ง 7 คน กรรมการจากผู้เคยเป็นนายกสภา 1 คน เคยเป็น
• กรรมการและเลขานุการ : ปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย
ไม่ได้สังกัดกระทรวง หน่วยละ 1 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 4 คน
อธิก ารบดี 1 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไ ม่เกิน 7 คน
• กรรมการและเลขานุการ : ผู้อำนวยการ สกสว.
• กรรมการและเลขานุการ : รองปลัดกระทรวงที่ดัรับมอบหมาย
หน่วยงาน
สกสว.
สำนัก ปลัดกระทรวงการอุดมศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจ ัยและนวัตกรรม
สำนัก ปลัดกระทรวงการอุดมศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจ ัยและนวัตกรรม
หน้าที่แ ละอำนาจ • เสนอแนะต่อสภาในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการวิจ ัยฯ
• กำหนดแผนปฏิบ ัติก ารการอุดมศึก ษา แผนปฏิบัติการการพัฒนา
• ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึก ษาและการ
• เสนอแนะกรอบวงเงินงบฯ ประจำปีด้านการวิจ ัยฯ ต่อ สภา
กำลังคนฯ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการประเมินผลการจัดการศึก ษา
• ให้คำแนะนำในการพิจารณาคำของบประมาณของกองทุน ส่ง เสริมการ
• เสนอแนะและให้ความเห็น เชิง นโยบายต่อ รมต. ในเรื่อ งการจัดสรรเงิน
ระดับอุดมศึกษาของสถาบัน อุดมศึก ษาของรัฐ และเอกชนที่อ ยู่ใน
วิจ ัยฯ แก่คณะกรรมการพิจ ารณางบประมาณด้านการวิจัย ฯ
อุดหนุนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สังกัดหรือ ในกำกับ
• กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรร
• กำกับ เร่งรัด ติดตาม และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตติ ามแผนฯ
•
สาธารณชนทราบ
งบประมาณ
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสัง กัด
•
เสนอแนะ รมต. เพื่อนำเสนอต่อ สภาให้ก ำหนดมาตรการทาง
• บริหารกองทุนส่งเสริมวิท ยาศาสตร์ การวิจ ัยและนวัตกรรม
• เสนอแนะและให้ความเห็น ต่อ รมต. ในการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
การเงิน การคลัง และสิทธิประโยชน์อ่ นื เพื่อ ให้มกี ารพัฒนา
• พิจารณาคำของบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้แ ก่หน่ว ยงานใน
• ในสัง กัดและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดำเนินการตามหน้าที่แ ละอำนาจ
มาตรฐานการอุดมศึก ษา
ระบบวิจ ัย
• เสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจ ัยและนวัตกรรมแก่
•
ให้คำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึก ษาของ
• กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของหน่ว ยงานในระบบวิจ ัยฯ
กสว.
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
• กำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับ ปรุง และแก้ไขระบบหรือกลไกการ • กำกับ เร่งรัด ติดตาม และให้คำแนะนำแก่สำนักงานคณะกรรมการการ
บริหารจัดการงานวิจัย ฯ
อุดมศึกษาในการจัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา
• กำหนดมาตรฐานการวิจยั ข้อกำหนด หรือ แนวทางปฏิบัติเกี่ย วกับ การวิจัย ฯ
องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

•
•
•
หน้าที่แ ละอำนาจ •

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านการอุดมศึกษา
ประธานสภา : สภามีมติแต่งตั้ง
กรรมการ : ผู้แทน กกอ. ไม่เกิน 2 คน ผู้แทน สงป. ไม่เกิน 2 คน
กรรมการและเลขานุการ ปลัดกระทรวง อววน.
พิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุนและงบเงินอุดหนุน
ในการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้อ งการของประเทศ
ประจำของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในความรับผิดชอบของกระทรวง
ก่อ นเสนอไปยัง สงป. เพื่อ เสนอ ครม.

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
•
•
•
•

ประธานสภา : สภามีมติแต่งตั้ง
กรรมการ : ผู้แทน กสว. ไม่เกิน 2 คน ผู้แทน สงป. ไม่เกิน 2 คน
กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการ สกสว.
พิจารณาคำของบประมาณของกองทุนส่ง เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก่อ นเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อ เสนอคณะรัฐมนตรี
ก่อ นเสนอไปยัง สงป. เพื่อ เสนอ ครม.

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานสภาคนที่ 1
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นรองประธานสภาคนที่ 2
กรรมการโดยตำแหน่ง
รัฐมนตรี (9)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รมต. กระทรวงกลาโหม
รมต. กระทรวงการคลัง
รมต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รมต. กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม
รมต. กระทรวงพาณิชย์
รมต. กระทรวงแรงงาน
รมต. กระทรวงศึกษาธิการ
รมต. กระทรวงสาธารณสุข
รมต. กระทรวงอุต สาหกรรม
หน้าที่แ ละอำนาจ

•
•
•
•
•
•

กรรมการโดยตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงาน (4)
• เลขาธิการสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
• ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
• ประธานกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัต กรรม
• ประธานกรรมการการอุด มศึก ษา

กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ
(10)
• ครม. แต่งตั้งจากบุคคลผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้าน
การอุดมศึกษาไม่เกิน 3 คน
• ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไม่เกิน 3 คน
• ด้านสังคมศาสตร์หรือ มนุษยศาสตร์ ไม่เกิน 3
คน โดยแต่ละด้านต้อ งแต่งตั้งจากผู้ซึ่งที่ประชุม
ทปอ. สามแห่ง และสมาคมอุดมเอกชน
ร่ว มกันเสนอด้านละหนึ่งคน
• ผู้ที่หน่ว ยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ร่ว มกันเสนอ จำนวน 1 คน

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุก าร
• ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัต กรรม
• ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการ
อุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรมแห่งชาติ

เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้า นการอุดมศึก ษาเพื่อ ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ และแผนด้าน ววน. ของประเทศ
พิจารณาให้ค วามเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้า นการอุดมศึก ษา ในความรับผิดชอบของกระทรวง และงบประมาณด้า น ววน. ของประเทศ ก่อนเสนอ สงป. และ ครม.
กำกับให้ค ณะกรรมการฯ ให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
เสนอ ครม. เพื่อให้มีก ารเร่งรัด และติด ตามให้มีก ารเสนอหรือ การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อ บังคับ ระเบีย บ ที่เ กี่ยวข้อง
เสนอแนะต่อ ครม. เพื่อให้มีก ารกำหนดมาตรการและแรงจูงใจทางการเงินการคลังและสิทธิประโยชน์อื่น
ติด ตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้า นการอุด มศึกษา รวมทั้งแผนด้า น ววน. ของประเทศ
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โครงสร้างภารกิจงานด้านการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กำกับนโยบาย
ฝ่า ยเลขานุการฯ
สายการบังคับบัญชา
จัด สรร งปม. ด้า นวิจ ัยฯ
จัด สรร งปม. ด้า นอุด มฯ
กำกับมาตรฐาน

คณะรัฐมนตรี

1. Policy

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่ง ชาติ
กระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจ ัยและนวัต กรรม
สอวช.
2. Policy
Deployment

กสว.

กกอ.

สป.

กมอ.

สกสว.
กำกับมาตรฐาน

จัด สรร งปม. ตามแผนแต่ละด้าน (sector) ให้ funding Agency

3. Funding

Sector ทั่วไปครอบคลุมการวิจัย วท
สังคม มนุษย์ และอื่นุๆ

สนง.การวิจัยแห่งชาติ

สวทช.
มว.
สทอภ.

สทน.
สดร.
สนช.

Funding
(นอกกระทรวง)

สวก.

สวรส.

Operation
(นอกกระทรวง)

กษ.

สธ.

4. Operation

คณะกรรมการ

ส่วนราชการ

องค์การมหาชน/
รัฐวิสาหกิจ

สซ.
ศลช.
สสนก.

จัด สรร งปม. เพื่อ ผลิต กำลังคนตามความ
ต้อ งการของประเทศ

จัด สรร งปม. ให้หน่วยงานในระบบวิจัย

วว.
อพวช.

วศ.

ม.รัฐ 9 แห่ง

ม.เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

ปส.

ม.ราชภัฏ 38 แห่ง

วิทยาชุม ชน 1 แห่ง
ม.ในกำกับ 25 แห่ง

Sector เฉพาะทาง เช่น ด้านเกษตร และด้านสาธารณสุข
จัด สรร งปม. ให้หน่วยงานในระบบวิจัย ได้แ ก่ สถาบันวิจัยและคณะเฉพาะทางในสถาบันอุด มศึก ษา

คค.

พณ.
เอกชน

เอกชน/ภาคส่วนอื่น

พม.
ชุม ชน

ก.อื่นๆ

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอื่นๆ
ม.เอกชน 75 แห่ง
8

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 35/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพัน ธ์ 2562
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เลขาธิการ ก.พ.
เลขาธิการ ก.พ.ร.
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ง ชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
9. นางกาญจนารัต น์ ลีวิโรจน์
10. นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
11. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์
12. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
13. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
14. นายไพรัช ธัช ยพงษ์

15. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
16. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
17. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิช ย์
18. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
19. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
20. นางสีลาภรณ์ บัวสาย

กรรมการและเลขานุการ
21. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการที่เลขาธิการ ก.พ.ร.
มอบหมาย
22. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการที่เลขาธิการ ก.พ.ร.
มอบหมาย จำนวนไม่เกิน
2 คน เป็นกรรมการและผู้ช ่วยเลขานุการ

อำนาจหน้า ที่ เสนอแนะแนวทางการจัดโครงสร้างอัตรากำลังของกระทรวงให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ และวางแผนและขั้นตอน
การถ่ายโอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ ภาระผูกพัน อัตรากำลังและการอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อำนาจหน้าที่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี
o เสนอแนะแนวทางการจัดโครงสร้า งอัตรากำลังของ
กระทรวงให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ
o วางแผนและขั้นตอนการถ่า ยโอนทรัพย์สนิ
งบประมาณ หนี้ ภาระผูกพัน อัตรากำลังและการ
อื่นที่เกี่ย วข้อง
o เชิญหน่ว ยงานหรือบุคคลมาให้ความคิดเห็น หรือ
ส่งเอกสารหลักฐาน
o แต่งตั้งคณะทำงานตามความเหมาะสมและจำเป็น
o ดำเนินการอื่นตามที่ ครม. หรือ นรม. มอบหมาย

อำนาจหน้าที่ตามร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง
o จัดทำแนวทางการพัฒ นาระบบ กลไก การบูรณาการการทำงานและวิธกี าร
ปฏิบตั ิราชการ การจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานในบังคับ
บัญชาและในกำกับดูแลของรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสามปี เพื่อเสนอต่อ
รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
o เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาอัน
เกี่ย วกับการปฏิบัติการตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของ
พระราชบัญญัตินี้
o เชิญหน่วยงานที่เกี่ย วข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความเห็น หรือส่ง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
o ดำเนินการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมอบหมาย

• บทบาทหน้าที่ข องหน่วยงาน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ในกฎหมายจัดตั้งกระทรวง

• สภาฯ/สอวช. มีบทบาทกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน อววน. กำหนดกรอบวงเงิน งปม. ววน. และจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรม
• กสว./สกสว. มีบทบาทจัดทำรายละเอียดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน อววน. ตามที่สภาฯกำหนด และทำหน้า ที่จดั สรรงบประมาณด้าน ววน.
• หน่วยงานในระบบ ววน. ประกอบด้วย 1) หน่วยงานด้านนโยบาย 2) หน่วยงานให้ทุน 3) หน่วยงานทำวิจ ัยและนวัตกรรม 4) หน่วยงานด้านการสนับสนุน การวิจ ัยและ
นวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์ และรับรองมาตรฐาน ด้า นมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบ และบริหารคุณภาพ ววน. 5) หน่วยงานจัดการความรู้และผู้ใช้ประโยชน์
• หน่วยงานทั้ง หมดต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดผลสัม ฤทธิ์ที่ กสว. กำหนด เว้น สอวช. ซึ่งดำเนิน การตามตัวชี้วัดที่สภาฯกำหนด
• นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ที่เป็นเอกภาพ
• กำหนดโครงสร้างดังนี้ 1) นโยบายยุทธศาสตร์ 2) แผนด้า น ววน. 3) แผนงานด้าน.. 4) แผนปฏิบัติการหน่วยงาน 5) โครงการพัฒนากำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง/โครงการ
สร้า งศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา/ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์/โครงการวิจ ัยและนวัตกรรม
• การจัดสรรงบประมาณในรูปแบบใหม่
• สงป. จัดสรร งปม. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์/โครงการวิจัยและนวัตกรรม แบบ Block grant และ Multiyear ผ่านกองทุนฯ
• การเชื่อมโยงระบบข้อมูลการอุดมศึกษา และข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
• สอวช. มีอำนาจเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง ววน. ที่จัดทำโดย วช. ใหม่ และฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ที่จัดทำโดย สกอ.
• สกสว. มีอำนาจเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง ววน. ที่จัดทำโดย วช. ใหม่
• สกอ. มีอำนาจจัดทำระบบสารสนเทศกลางด้านอุดมศึกษา
• วช. ใหม่ จัดทำระบบสารสนเทศกลาง ววน. และรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลผลการดำเนิน งานของหน่วยงานในระบบ
• Sandbox งานวิจัย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการวิจ ัยและส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศหรือเป็น ประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง

