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สถานะความก้าวหน้าการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม
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คณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรปู
การอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
พลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง ประธานกรรมการ

ส านกังาน ก.พ.ร. ฝ่ายเลขานุการ

คณะท างานก ากบัการจดั
โครงสร้างและอตัราก าลงั

ศ.นพ.อุดม คชนิทร ประธานคณะท างาน
ส านกังาน ก.พ.ร. ฝ่ายเลขานุการ

คณะท างานก ากบั
การจดัตัง้กระทรวง

นางกาญจนารตัน์ ลวีโิรจน์  ประธานคณะท างาน
สป.วท. สกอ. และ กพร. ฝ่ายเลขานุการ

คณะท างานพฒันาระบบและ
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
รศ.ศกัรนิทร ์ภมูริตัน ประธานคณะท างาน

สวทน. สป.วท. สกอ. และ กพร. ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรปูการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจยัและนวตักรรมและคณะท างานภายใต้คณะกรรมการฯ

• ให้ข้อเสนอแนะการจดัโครงสร้างและ
อตัราก าลงัของหน่วยงานในก ากบัของ
กระทรวง

• จดัโครงสร้างส่วนราชการภายในกรมต่าง ๆ

• กลัน่กรองการโอนบรรดาทรพัยสิ์น สิทธิ หน้าท่ี 
หน้ี ภาระผกูพนั

• การจดัท าตราสญัลกัษณ์ เครื่องหมาย อาคาร
สถานท่ีในการปฏิบติังาน

• จดัท าค าขอรบัจดัสรรงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2562 และ 2563 ของกระทรวง

• ศึกษาและจดัท าร่างกรอบนโยบาย ยทุธศาสตร ์แผน
ด้านการอดุมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร ์วิจยั
และนวตักรรมของประเทศ

• แนวทางการจดัสรรและบริหารงบประมาณด้านการ
อดุมศึกษา และด้าน ววน.

• ศึกษาและจดัท าประเดน็ปฏิรปูท่ีส าคญัด้าน อววน.
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สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั

และนวตักรรมแห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

ส านักงานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั

และนวตักรรม (สป.)

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

(วศ.) ***

ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ

(วช.) ****

ส านกังานปรมาณูเพ่ือ

สนัต ิ(ปส.)

สถาบนัอุดมศึกษาของ

รฐัในสงักดัของ

กระทรวง  **

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (กกอ.)

คณะกรรมการมาตรฐานการ

อุดมศึกษา (กมอ.)

วิจยัในสงักดัของ

กระทรวง *

ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรม (สกสว.)

ส านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรม (สอวช.)

คณะกรรมการ

สง่เสรมิ

วิทยาศาสตร ์วิจยั

และนวตักรรม 

(กสว.) ส านักงานรฐัมนตรี (สร)

คณะรฐัมนตรี 

ส่วนราชการระดบักรม (อธิบดี) องคก์รมหาชนฝ่ายเลขาฯ ก ากบันโยบาย สายการบงัคบับญัชา



การตดัโอนหน่วยงานมาสงักดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ (วศ.)

ส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง

ส านักนายกรฐัมนตรี

ส านักงานรฐัมนตรี (สร.)

ส านักงานปลดัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สป.)

ส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติ (ปส.)

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละ

นวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.)

ส านักคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร ์วิจยั 

และนวตักรรม (สกสว.)

ส านักงานรฐัมนตรี (สร.)

ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจยั และนวตักรรม (สป.)

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ (วศ.)

ส านักงานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.)

ส านักงานการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.)

ส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติ (ปส.)

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์

วิจยั และนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.)

ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.)
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ตราสญัลกัษณ์และเครื่องหมายของกระทรวง 

• ก าหนดตราสญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึความทนัสมยั และมคีวามเป็นนานาชาต ิ
(International) 

• ก าหนดใหม้ตีราสญัลกัษณ์ทัง้แบบทีเ่ป็นทางการและแบบทีไ่มเ่ป็นทางการ
• ใหจ้ดัประกวดออกแบบตราสญัลกัษณ์ โดยมคีณะท างานกลุ่มยอ่ยจาก วท. สกอ. 
สกว. วช. ด าเนินการพจิารณาคดัเลอืกตราสญัลกัษณ์ 

• คณะท างานกลุ่มยอ่ยฯ จะพจิารณาคดัเลอืกตราสญัลกัษณ์ 5-6 ตราสญัลกัษณ์ แลว้
น ามาเสนอต่อคณะท างานก ากบัการเตรยีมการจดัตัง้ อว. เพือ่พจิารณาคดัเลอืกให้
เหลอื 3 ตราสญัลกัษณ์ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูฯ ต่อไป 
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ช่ือกระทรวง

• ชือ่ยอ่กระทรวง คอื อว. 
• ชือ่ภาษาองักฤษ:  ขอ้เสนอชือ่กระทรวงและอกัษรยอ่ภาษาองักฤษ 3 แบบ ดงันี้

ก. MESI  (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation)
ข. HESRI (Ministry of Higher Education Science Research and Innovation)
ค. STEM (Science Technology and Higher Education Ministry)
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• โครงสรา้งกระทรวงใหมแ่บ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 
1) สว่นบรหิาร ก าหนดใหอ้ยูใ่นกรงุเทพฯ  
2) สว่นวจิยั กระจายอยูใ่นทุกภมูภิาค เพือ่สรา้งบรรยากาศในการท างานใหก้บันกัวจิยั

• แผนการจดัหาอาคารสถานทีใ่นการปฏบิตังิาน แบ่งเป็น 2 ระยะ 

สถานท่ีตัง้กระทรวง 

ใช้สถานท่ีเดิมท่ีมีอยู่3 ปีแรก

ระยะยาว พิจารณาจาก 

9

• อาคารพระจอมเกลา้ 
• อาคารอุดมศกึษา 1 และ 2 

• กรอบอตัราก าลงั ภารกจิ หน้าที ่และนโยบายของกระทรวงใหม่
• การเอือ้อ านวยบุคลากรในอนาคต
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1 พ.ค. 62
กฎหมายประกาศใน

ราชกจิจานุเบกษา 10 ฉบบั 
(บงัคบัใชท้นัท)ี

• สรรหาและแต่งตัง้ผูท้รงคณุวฒิุ
ในสภา ภายใน 180 วนั

• สรรหาแต่งตัง้ผูท้รงคณุวฒิุใน 
กสว. ภายใน 180 วนั

Timeline การจดัตัง้กระทรวงอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

• แต่งตัง้ รมต. และ รมช.

• โอนกิจการ ทรพัยสิ์น 
งบประมาณ สิทธิ หน้ี 
ภาระผกูพนั และคดี

• โอนข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และ
อตัราก าลงัของส่วน
ราชการ

• โอนพนักงานและลูกจ้าง
ขององคก์ารมหาชน

จดัท าค าสัง่ให้
บุคลากรไป
ปฏิบติังานใน
หน่วยงานอ่ืน

คณะกรรมการขบัเคลื่อน
ท างานให้แล้วเสรจ็

ภายใน 3 ปี

• สรรหาและแต่งตัง้ผูท้รงคณุวฒิุใน 
คกก.อ านวยการ สอวช. ภายใน 
180 วนั

• สรรหาและแต่งตัง้ผูท้รงคณุวฒิุใน 
คกก. อ านวยการ สกสว. ภายใน 
180 วนั

ผูบ้ริหารหน่วยงาน

• ลสวทน. เป็น ผสอวช. จน
ครบวาระ

• ผอ.สกว. เป็น ผสกสว. 
จนครบวาระ

• ลวช. เป็น ผอ.วช. จน
ครบวาระ

จดัตัง้กองทุน

• กองทุนส่งเสริม ววน. 

(ปิดบญัชีกองทุนเดิม/โอน
เงินกองทุน/ขอเงินประเดิม/จดัท า
หลกัเกณฑ/์วางโครงสรา้งและการ
บริหารกองทุน)

ภายใน ..... วนั (นับแต่ประกาศ)

• การจดัท าระเบียบ ข้อบงัคบั
การบริหารงานของ สอวช. 
สกสว. และ วช. (ใหม่)

ให้ใช้ของเดิมไปพลางก่อน 
จนกว่าจะมีการออกใหม่
ภายใน 2 ปี

• การจดัท าระเบียบ 
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการ
พฒันา วทน. 

ให้ใช้ของเดิมไปพลางก่อน 
จนกว่าจะมีการออกใหม่
ภายใน 2 ปี

90 วนั
29 ก.ค. 62

2 ปี
30 เม.ย. 64

240 วนั
26 ธ.ค. 62

3 ปี
30 เม.ย. 65

180 วนั
27 ต.ค. 62

วศ. เสนอรา่ง พ.ร.ฎ. ปรบั
เป็นองคก์ารมหาชน

ภายใน 3 ปี

• จดัท ากฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ

• โอนบุคลากรตามโครงสรา้ง
ภายใน 90 วนั นับแต่ประกาศ

แต่งตัง้ กกอ. และ กมอ. 
ภายใน 240 วนั

วช. ประเมินประสิทธิภาพ
และผลการปฏิบติัราชการ

เมื่อครบ 3 ปี
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แนวทางการปรบัปรงุข้อเสนอของบประมาณปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563

11

แนวทางการด าเนินงานส าหรบัปีงบประมาณ 2562

• ใชร้หสั GFMIS เดมิ และด าเนินการแผนจนสิน้ปีงบประมาณ
• ตัง้ทมีงานกระทรวงการฯ หารอืกบั สงป. และกรมบญัชกีลางเกี่ยวกบัรหสั 
งบประมาณในระบบ GFMIS ใหม ่เพือ่ใหเ้ริม่ใชไ้ดใ้นปีงบประมาณ 2563

• กรณีของบประมาณเพิม่เตมิส าหรบั 2562 ใหห้น่วยงานปรบัแผนการใช้จ่าย
หรอืเจยีดจ่ายงบประมาณ
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แนวทางการด าเนินงานส าหรบัปีงบประมาณ 2563

•ให ้สป. วช. สอวช. สกสว. และหน่วยงานในสงักดั จดัท ายุทธศาสตร ์เป้าหมาย 
ตวัชีว้ดัตามภารกจิและหน้าทีภ่ายใตก้ระทรวงฯ ภายใตก้รอบงบประมาณเดมิ (2563)

•ให ้สป. เตรยีมชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563

•ให ้สกสว. วช. สอวช. กรมบญัชกีลาง และ สงป. หารอืเพือ่สรปุแนวทางส าหรบั
กองทุนสง่เสรมิ ววน.
•ให ้วช. เป็นหน่วยตดิตามผลการด าเนินงานวจิยัปีงบประมาณ 2563

แนวทางการปรบัปรงุข้อเสนอของบประมาณปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (ต่อ)


