
โครงสรา้งและภารกิจใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

 

สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยั

และนวตักรรม (สกสว.) 
 

 

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั(สกว.) 

เสนอตอ่ ท่ีประชุม ทปอ 

21  เมษายน  2562 



โครงสรา้งของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม ตาม พรบ. 



เหตกุารณส์าํคญั  

• วนัท่ี 5 มีนาคม 2562 รา่งพระราชบญัญตักิารจดัตั้ง

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรม และการจดัตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม จาํนวน 10 ฉบบั ได้

ผ่านการลงมตเิห็นชอบของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตใิห้

ตราเป็นกฎหมาย  

• ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการนาํข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวายเพ่ือทรง

ลงพระปรมาภิไธย ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้

มีผลบงัคบัใชต้อ่ไป 



ผลของร่าง พรบ. 10 ฉบบั จะทาํใหเ้กิด  

•  2 โครงสรา้งใหม่   

–สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรม  

–กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรม  





สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยั

และนวตักรรม(สกสว.) 

THAILAND SCIENCE RESEARCH AND 

INNOVATION(TSRI) 



คณะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม(กสว.)  

• หนา้ที่และอาํนาจ 17 อนุมาตรา (ม. 41 ร่าง พรบ.สภานโยบายฯ) 

 

 

 

 

• มาตรา 72 วาระเริ่มแรก ใหก้รรมการนโยบายกองทุนสนบัสนุนการ

วิจยั  

– ปฏิบตัิหนา้ท่ี กสว.  

– และกรรมการอาํนวยการ สกสว.  

– ไม่เกิน 180 วนั  



สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม(สกสว.) 

Thailand Science Research and Innovation(TSRI) 

• โอน สกว. มาปฏิบตัหินา้ที่  

• วตัถุประสงค ์ 

– รบัผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของ กสว.  

– เพ่ือสง่เสริม สนบัสนุน และขบัเคล่ือนระบบวิจยัและนวตักรรมของประเทศ

ทุกสาขาวิชาการ (ม.43  พรบ.สภา) และระบบวิทยาศาสตร(์ตคีวามจากช่ือ

คณะกรรมการและม. 44 อนุ 3)  

• ตีความว่า วิทยาศาสตรห์มายถึงศิลปวิทยาการแขนงตา่งๆ (พรบ.ส่งเสริม

วิทยาศาสตร ์การวิจยัและนวตักรรม มาตรา 5)  

– เพ่ือสรา้งความรู ้สรา้งนโยบาย  

– สนบัสนุนการนาํผลงาวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน ์ทาํเกิดการพฒันา

ประเทศอยา่งสมดลุและยัง่ยนื  

– ตอ้งไม่ทาํวิจยัเอง  



สกสว:  หนา้ที่และอาํนาจ จาํนวน 15 อนุมาตรา 
(รา่ง พรบ.สภานโยบายฯ  ม. 44)  

1. การจดัทาํนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละแผน  

– ศึกษาวิเคราะหส์ถานการณภ์าพรวมในดา้นการวิจยัและนวตักรรม ในระดบัชาติ
และนานาชาติ เพื่อใชใ้นการจดัทาํ...(อนุ 2)   

– จดัทาํนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมของ
ประเทศ(อนุ 3) (พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ (ม. 26))  

2. Policy Deployment และ Budget allocation  

– จดัทาํกรอบวงเงินงบประมาณ จดัทาํคาํขอของกองทุน จดัทาํหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
การจดัทาํคาํของบประมาณและการจดัสรรงบประมาณ(ตวัเลข) ใหแ้ก่หน่วยงาน
ในระบบวิจยัและนวตักรรมเสนอต่อกสว. กลัน่กรองคาํของบประมาณใน
สอดคลอ้งกนัแผน (อนุ 4-7)  

3. ดาํเนินการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (ม.54-63) 
– โอนเม็ดเงินงบประมาณ ดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมไปยงัหน่วยงานใน

ระบบวิจยัและนวตักรรม 

– (การจดัสรรงบประมาณจากกองทุนใหห้น่วยงานในระบบวิจยั อาํนาจของ กสว.)   



ม. 44  พรบ.สภานโยบายฯ หนา้ท่ีของ สกสว.  

ม. 57  พรบ.สภานโยบายฯ  การใชจ้า่ยเงินกองทุน... 



สกสว:  หนา้ท่ีและอาํนาจ (ตอ่) 

4. พฒันาการดาํเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจยัและนวตักรรม

และปรบัปรุงระบบบรหิารงานวิจยัและนวตักรรม (ม.44 อนุ 9, 10) 

5. จดัทาํขอ้เสนอและริเริ่มโครงการวิจยัและนวตักรรมท่ีสาํคญัของ

ประเทศ (ม.44 อนุ 8) 

6. กาํกบั เรง่รดั ตดิตาม ประเมินผลการใชง้บประมาณของ

หน่วยงานในระบบวิจยัและนวตักรรม(ม.44 อนุ 12) 

7. สนบัสนุน สง่เสริม การทาํงานรว่มกนักบัทุกภาคสว่นทั้งในและ

ตา่งประเทศ (ม.44 อนุ 11, ม. 54 อนุ 4, 5) 

 





กองทุนสง่เสรมิวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

ภายใต ้สกสว. (มาตรา 54-57)  

• วตัถุประสงค ์ 

– เพ่ือสง่เสริม สนบัสนุน และขบัเคล่ือนระบบวิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรมของประเทศทุกสาขาวิชาการ  

– เพ่ือสรา้งความรู ้สรา้งนโยบาย  

– สนบัสนุนการนาํผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชนทุ์กระดบั  

– ทาํใหเ้กิดการพฒันาประเทศอยา่งสมดลุและยัง่ยนื  

– สง่เสริมการผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการ

วิจยัและนวตักรรม  

– ยกระดบัความสามารถของผูป้ระกอบการ  

– พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน  









สรุปภาพรวมหนา้ท่ีของ สกสว. คือ  

 - ทาํหนา้ที่สนบัสนุน ส่งเสริม ขบัเคล่ือน ระบบวิทยาศาสตร์

และวิทยาการทุกแขนง การวิจยัและนวตักรรมของประเทศ (ทั้งใน

กระทรวง อววน นอกกระทรวง ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม)  

โดยกระบวนการ  

 - การขบัเคล่ือนเชิงระบบ เช่ือมโยงระบบ ววน.   

 - ทาํงานร่วมกนัในระดบัหน่วยงาน 

 - การจดัทาํนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละแผน  

 - ใหง้บประมาณไปที่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรม ตวัเลขและตวัเงิน สรา้งผลกระทบผ่านการทาํงานร่วมกบั

หน่วยงานในระบบวิจยัและนวตักรรม  

 - ตดิตาม ประเมินผล และการเสริมพลงั  



ร่าง  
โครงสร้างของ สกสว.  



แนวคิดและโครงสรา้งเบ้ืองตน้ของ สกสว. 

 ใชแ้นวทาง REINVENTING ORGANIZATION 

 และ BRAIN BASED ORGANIZATION 

 การแบ่งกนัทาํงานเป็นกลุ่มๆ และอยูใ่นองคก์ร

เดียวกนั อยูใ่นเน้ือเดียวกนั โดยการเช่ือมโยงอยา่ง

กวา้งขวาง ทุกระดบั  

            LEARNING ORGANIZATION 

         - โครงสรา้ง ต่อเน่ือง เช่ือมโยง ครบ VALUE CHAIN  

   - FULLY INTEGRATED AND FULLY DIGITIZED  

  - WORKING ANYWHERE  

               

 









 

ประเทศจะไดอ้ะไรจากการปฏิรปูครัง้น้ี ? 



ผลกระทบ 
• ความสามารถในการผลิตและการแข่งขนัของประเทศเพ่ิมข้ึนมาก  

• ความเป็นอยูท่ี่ดีของสงัคม เป็นประเทศพฒันาแลว้  

KPI of Expected Impact 

• Contribution ของผลกระทบของ ววน. ตอ่ GDP เพ่ิมข้ึน ส่งผลให ้

GDP ภาพรวมของประเทศเพ่ิมข้ึน   

• Contribution ของผลกระทบของ ววน. ทางบวกตอ่เป้าหมายการ

พฒันาที่ยัง่ยนื 

• จาํนวนองคก์รเอกชน ชุมชน ประชาชนที่ไดร้บัประโยชนจ์าก ววน. 

 

 



เป้าหมายประเทศ เป้าหมายการปฏิรูปกระทรวงใหม่ 

เศรษฐกิจฐานนวตักรรม & คนไทยในศตวรรษท่ี 21 

เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนั 

ลดความเหล่ือมลํ้าและ

กระจายโอกาส 

พฒันาศกัยภาพคนไทย 

พฒันาทรพัยากรและ

สิ่งแวดลอ้มที่ยัง่ยนื 

ท่ีมา: สนง.ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร ์



เศรษฐกิจฐานนวตักรรม & คนไทยในศตวรรษท่ี 21 

เพ่ิมขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขนั 

ลดความเหล่ือม
ลํ้าและกระจาย

โอกาส 

พฒันา
ศกัยภาพคน

ไทย 

พฒันา
ทรพัยากรและ
สิ่งแวดลอ้มท่ี

ยัง่ยนื 

ส่งมอบระบบและนิเวศนด์า้นวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมที่มี  

Accountability และเอ้ือใหเ้กิดการพฒันา ววน.ของประเทศ  

1 แผนดา้น 
ววน. และแผน
รายสาขา ท่ีมี
เป้าหมาย&3H 

2 ระบบ
งบประมาณ 

แบบ multiyear 
และ blockgrant 

4ระบบสง่เสริม 
กลไก เครือข่าย

พฒันา ววน 
และบุคลากร  

โปรแกรมสาํคญั
ขนาดใหญ่ และ

โครงสรา้ง
พ้ืนฐาน 

สกสว TSRI 

M
ec

ha
ni

sm
 



คณะกรรมการติดตามประเมินผล   

แต่งตั้งโดยสภานโยบายฯ 
Accountability 



Key Actors ในระบบวิจัย 

Key Partners ของ สกสว. 



 

มหาวิทยาลัยจะไดอ้ะไร ? 



1 แผน ววน. และแผน
รายสาขา 

2 ระบบงบประมาณ 
แบบ multiyear และ 

blockgrant 

3 โปรแกรมสาํคญั
ขนาดใหญ่ และ

โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

เป็นตวักลางระหว่างมหาวิทยาลยักบัสาํนักงบประมาณท่ีจะ

สรา้งความเขา้ใจ กลไกกลัน่กรองท่ีดี เพื่อใหก้ารสนับสนุน

โปรแกรมขนาดใหญ่ท่ีจะมีผลกระทบเกิดขึ้ นไดจ้ริง 

ผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยัมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

สถานการณ ์ววน. และการจดัทาํแผนรายสาขาร่วมกบั

หน่วยงานรฐั เอกชน และประชาสงัคม 

จดัให้มีคําของบประมาณจากมหาวิทยาลยัท่ีสอดคล้องกบั

ความต้องการประเทศ เปิดพืน้ท่ีให้ frontier research 
และการริเร่ิมงานสาํคญัร่วมกบัเอกชนและ users 

สกสว 
ส่งมอบระบบและนิเวศนด์า้นวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมที่มี  

Accountability และเอ้ือใหเ้กิดการพฒันา ววน.ของประเทศ  



• เปิดรบัฟังความเห็นจากมหาวิทยาลยั เพ่ือเสนอมาตรการ สิทธิ
ประโยชน์ แรงจงูใจ หรือการเสนอปรบัแกร้ะเบียบหรือกฎหมายต่างๆท่ี
ไมเ่อ้ือต่อการผลกัดนังานวิจยัและนวตักรรมของมหาวิทยาลยั โดยใช้
กลไกของ กสว. เช่ือมโยงกบัสภาฯ 

• ร่วมกบัมหาวิทยาลยัสรา้ง knowledge platform ระดบัประเทศใช้
เครือขา่ยวิชาการ  สมาคมวิชาการ วิชาชีพเพ่ือการพฒันาศาสตรทุ์ก
แขนงและการเรียนรูข้า้มศาสตร ์ การเช่ือมโยงกบัต่างประเทศ   

• เช่ือมโยงมหาวิทยาลยักบัผูใ้ชป้ระโยชน์จากงานวิจยัและนวตักรรม ทั้ง
ดา้นนโยบาย พาณิชย ์สงัคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดผลงานวิจยั
และนวตักรรมท่ีตรงเป้าหมายและใชป้ระโยชน์ได ้

4 ระบบ กลไก เครือข่ายพฒันา ววน 
และบุคลากร 



• สรา้งความเขม้แข็งของกลไกดา้น ววน  ของมหาวิทยาลยั  on-

demand  โดยการประสาน การสนับสนุนกาํลงัคนและงบประมาณ 

เช่น  การบริหารจดัการงานวิจยั  หน่วยบริหารจดัการทรพัยสิ์นทาง

ปัญญาของมหาวิทยาลยั 

• สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการสรา้ง ecosystem ทางการศึกษาวิจยั

ของมหาวิทยาลยั  เช่น  excellent centers โครงการตาํราท่ีเกิดจาก

ผลงานจากการวิจยั การแปลหนังสือ 

• สนับสนุนการพฒันากาํลงัคน ววน. ในทุกระดบั โดยเป็นแกนกลาง

เช่ือมโยงมหาวิทยาลยั ภาคเอกชน ภาคประชาชน  การสนับสนุน

การพฒันากาํลงัคนเพ่ือรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก FDI 

4 ระบบ กลไก เครือข่ายพฒันา ววน 
และบุคลากร 
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