
โครงการและภารกจิใหม ่
กระทรวงการอดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

โดย ศาสตราจารยค์ลนิกินายแพทย ์อดุม คชนิทร
(รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร) 

ทปอ.  21 เมษายน 2562



(2)ทิศทางการพฒันานักศึกษา เพ่ือสนับสนุนการเดินหนา้ประเทศไทย

กระทรวงการอดุมศึกษา

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กระทรวงการอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

สกว วช



เกดิประโยชนต์อ่ประเทศชาตอิยา่งไร

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

กอ่นการจดัต ัง้กระทรวงการอดุมศกึษา กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

การพฒันาทนุมนษุย์
•ขาดการเช่ือมโยงระหว่างการผลิตบุคลากรกบัการวิจยัและ

นวตักรรม และการใชป้ระโยชน์

•กาํหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิตั้งแตฉ่บบัที่

8

•ดชันีทุนมนุษยต์ ํา่ลง

• มกีารบรูณาการระหวา่งการเรยีนการสอน และการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม

• เกดิความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาและ
สถาบนัวจิยั

• ทศิทางสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิแผน และ
นโยบายการพฒันาประเทศ

•บณัฑิตไม่ตรงความตอ้งการ

•ขาดศูนยก์ลางขอ้มูลทุนมนุษยข์องประเทศ (บณัฑิต บุคลากร ว &

น)

•ขาดการส่งเสรมิและใชป้ระโยชนน์กัเรียนทุนอยา่งเป็นระบบ

• ผลติบณัฑติตอบโจทยค์วามตอ้งการ
• มหีนว่ยรบัผดิชอบบรูณาการขอ้มลู

บคุลากรของประเทศ
• สามารถตดิตามและสนบัสนนุขบัเคลือ่นการ

พฒันากาํลงัคนอยา่งเป็นระบบ

การสง่เสรมิและใชป้ระโยชนท์นุมนษุย์

•ขาดความเป็นเอกภาพ

•ขาดการบูรณาการส่งตอ่ผลงานองคค์วามรูสู้่ผูใ้ชป้ระโยชน์

•ขาดการใชโ้ครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

ร่วมกนั

• เกดิการทํางานอยา่งมเีอกภาพระหวา่งอดุมศกึษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

• มหีนว่ยรบัผดิชอบการวจิยั การใหท้นุวจิยั และสง่
ตอ่ความรูสู้ภ่าคเศรษฐกจิ สงัคม

• เกดิการใชท้รพัยากรมนษุยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน
รว่มกนั

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม



เจตนารมณ์เพือ่การปฏริปูการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

แนวคดิการจดัต ัง้กระทรวงการอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

Synergy Mobility Innovation

การปฏริปูใน 3 เร ือ่งสาํคญั

การบรหิารราชการ
เพือ่ใหม้กีารบรูณาการ 

การทํางานในดา้นวจัิยและ
การสรา้งบคุลากรรว่มกนั

กฎระเบยีบ
เพือ่ชว่ยใหง้านวจิัยเกดิ
ประโยชนต์อ่เศรษฐกจิ

สงัคม และชมุชน

ระบบงบประมาณ
เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพผา่นกองทนุ
โดยจัดสรรงบประมาณในลักษณะ 

Block Grant ตอบโจทยท์ีสํ่าคญัและ
สามารถทําการวจัิยไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

(Multi-year)



(5)ทิศทางการพฒันานักศึกษา เพ่ือสนับสนุนการเดินหนา้ประเทศไทย

กระทรวงการอดุมศึกษาฯ (อว)

• กระทรวงเล็ก มคีวามคลอ่งตวั ในการสนับสนุน สง่เสรมิ ใหม้หาวทิยาลยั
และสถาบนัวจัิยตา่งๆดําเนนิงานไดป้ระสบความสําเร็จ(ควบคมุแตน่อ้ยๆ)

• มหาวทิยาลยัและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจัิยและนวตักรรมทัง้หลาย
ตอ้งม ีacademic freedom และ autonomous management

• ทําหนา้ทีเ่ชือ่มโยงมหาวทิยาลยัเพือ่ตอบโจทยย์ทุธศาสตรช์าติ
และนโยบายThailand4.0 ใหป้ระเทศหลดุพน้กบัดกัรายไดป้านกลาง

• เชือ่มโยงกระทรวงตา่งๆ ภาคเอกชนและอตุสาหกรรม ภาคประชาสงัคม
• สนับสนุน สง่เสรมิ งานวจัิยและการสรา้งนวตักรรมเพือ่ใชป้ระโยชน์

เชงิพาณชิย ์พึง่พาตนเอง ลดการนําเขา้
• สนับสนุน สง่เสรมิ การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมทัว่ภมูภิาคของ

ของประเทศตามแนวทาง area-based approach
• ประสานงานในการจัดการงบประมาณของอดุมศกึษา วจัิย และนวตักรรม

ในรปูแบบ agenda-based
• เป็นหน่วยงานในการวางแผนการผลติและพัฒนากําลงัคนของประเทศ



กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
Ministry of Higher Education, Science, Research 

and Innovation

ยกระดบัการพฒันา
กําลงัคน

ใหม้สีมรรถนะสงู 
ตอบโจทย์

ภาคอตุสาหกรรม 
และไทยแลนด ์4.0

ทาํงานตอบโจทยค์วามตอ้งการของประเทศ
พฒันาคนและหลดุพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง

สรา้งระบบ
กระบวนการบรหิาร
จดัการดว้ยขอ้มลู 
และ BIG DATA

ยกระดบังานวจิยั
เนน้การสรา้ง

นวตักรรมเพือ่ใช้
ประโยชนเ์ชงิ

พาณชิย ์



สํานักงานปลดักระทรวง อว.





***  ใหแ้ปลงสภาพเป็นองคก์ารมหาชนภายใน 3 ปี

**** ใหป้ระเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบตัิราชการเพื่อ

แปลงสภาพเป็นองคก์ารมหาชน เม่ือครบกาํหนด 3 ปี

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

แห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

สาํนกังานกระทรวงการอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สป.)

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ (วศ.) ***

สาํนกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ****

สาํนกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ (ปส.)

สถาบนัอดุมศึกษาของรฐัใน

สงักดัของกระทรวง  **

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (กกอ.)

คณะกรรมการ

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา (กมอ.)

วิจยัในสงักดัของกระทรวง *

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริม

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สกสว.)

สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สอวช.)

คณะกรรมการส่งเสรมิ

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

(กสว.)

สาํนกังานรฐัมนตรี 

(สร)

คณะรฐัมนตร ี

• ราชการประจาํทัว่ไป รวมถึงสนับสนุนการขบัเคลื่อนการปฏิรูปฯ

• จดัและส่งเสรมิการศึกษาระดบัอุดมศึกษา จดัทาํขอ้เสนอนโยบายและ

แผนด่านอุดมศึกษา จดัทาํมาตรฐานการอุดมศึกษาการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดบัอุดมศึกษา

• เป็นฝ่ายเลขานุการของ กกอ. กมอ. และกพอ.

• ใหทุ้นวิจยั

• จดัทาํฐานขอ้มูลและดชันีดา้นวิทยาศาสตร ์ วิจยัฯ

• จดัทาํมาตรฐานและจรยิธรรมการวิจยั

• ใหบ้รกิารทางวิทยาศาสตร์

• เป็นสถานปฏิบตักิารกลางทางวิทยาศาสตรข์องประเทศ

• เสนอแนะนโยบายฯ ดา้นพลงังานนิวเคลียรใ์นทางสนัติ

• กาํกับใหเ้กิดความปลอดภยั

• งานธุรการ งานวิชาการของสภานโยบายฯ

• เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายฯ และกรอบวงเงินงบประมาณ

ประจาํปีดา้นอุดมศึกษา และดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยัฯ รวมถึงระบบการ

จดัสรรและบรหิารงบฯ

• งานธุรกิจ งานวิชาการของ กสว. และ คกก. พิจารณางบประมาณดา้น

วิทยาศาสตร ์วิจยัฯ 

• จดัทาํนโยบายฯ กรอบวงเงินงบฯ ดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยั รวมถึง

หลกัเกณฑก์ารจดัทาํคาํของบฯ การจดัสรรงบฯ เสนอ กสว.

* สถาบนัวิจยัในสงักดัของกระทรวง

1. รฐัวิสาหกิจ

• สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

• องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (อพวช.)

2. องคก์ารมหาชน ตาม พรบ. เฉพาะ (PA)

• สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

• สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

3. รฐัวิสาหกิจ

• สาํนักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร ์

(สทอภ.)

• สถาบนัวิจยัดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (สดร.)

• สาํนักงานนวตักรรมแห่งชาติ (สนช.) 

• สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (สช.)

• ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร ์(ศลช.)

• สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.)

** สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัในสงักดัของกระทรวง

1. สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัที่เป็นส่วยราชการที่อยู่ในสงักัดของกระทรวง 

57 แห่ง

• มหาวิทยาลยัรฐั 9 แห่ง

• มหาวิทยาลยัราชภฏั 38 แห่ง

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

• วิทยาลยัชุมชน 1 แห่ง

2. สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัในกาํกับของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 25 แห่ง

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 75 แห่ง

ส่วนราชการระดบักรม (อธิบดี) องคก์รมหาชนฝ่ายเลขาฯ กาํกับนโยบาย สายการบงัคบับญัชา



การตดัโอนหน่วยงานมาสงักดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ (วศ.)

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง

สาํนักนายกรฐัมนตรี

สาํนกังานรฐัมนตรี (สร.)

สาํนักงานปลดัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สป.)

สาํนกังานปรมาณูเพื่อสนัต ิ(ปส.)

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.)

สาํนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยั และ
นวตักรรม (สกสว.)

สาํนักงานรฐัมนตรี (สร.)

สาํนักงานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม (สป.)

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ (วศ.)

สาํนกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.)

สาํนักงานการวิจยัแหง่ชาติ (วช.)

สาํนักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ (ปส.)

สาํนกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั
และนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.)

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)



เศรษฐกจิฐานนวตักรรม & คนไทยในศตวรรษที ่21

เพิม่ขดี
ความสามารถใน

การแขง่ขนั
พัฒนาศกัยภาพ

คนไทย
ลดความเหลือ่ม
ล้ํา และกระจาย

โอกาส

พัฒนาทรัพยากร
และสิง่แวดลอ้มที่

ย่ังยนื

เป้าหมาย

กองพฒันาและขบัเคลือ่นนโยบาย ยทุธศาสตรแ์ละมาตรฐาน
เพือ่ยกระดบัสถาบนัและสมรรถนะกําลงัคนอดุมศกึษา 

(รวมฝ่ายเลขา กกอ. กมอ. กพอ.)

โครงสรา้งตามภารกจิของสาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษาฯ

ภารกจิบรกิารกลาง
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ภารกจิบรูณาการเชงิยทุธศาสตรอ์ดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม

ภารกจิดา้นการอดุมศกึษา รวมทกุศาสตร์
เพือ่กา้วทันสากล

1 2 3

ภารกจิขบัเคลือ่นการพฒันาพืน้ที ่(Inclusive growth) 
โดยบรูณาการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยันวตักรรม 
รวมท ัง้ศนูยภ์มูภิาค 1-10 (9 ภาคอดุม + 1 ชายแดน

ภาคใต)้

ภารกจิยทุธศาสตร ์ และประเมนิผล
เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์

ภารกจิ Think Tank ยทุธศาสตร์ (SDU)

ภารกจิยทุธศาสตรก์ารตา่งประเทศ
รวมท ัง้ สํานกังานทีป่รกึษาตา่งประเทศ 7 แหง่

ภารกจิขบัเคลือ่นรปูแบบและกลไกเชงิยทุธศาสตร ์
ยกระดบัเศรษฐกจิ สงัคม และกําลงัคน

โดยบรูณาการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

กลุม่พฒันาระบบบรหิาร

กลุม่ตรวจสอบภายใน

ภารกจิตรวจราชการแบบบูรณาการ

ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ

กองกลาง

กองบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนษุย์

กองกฎหมาย

ศนูยส์ือ่สารองคก์ร

กองพฒันาและขบัเคลือ่นระบบนเิวศนว์จิยัและนวตักรรม
อดุมศกึษาเพือ่ตอบโจทยป์ระเทศและโลก

กองพฒันาและบรหิารขอ้มลูเชงิยทุธศาสตรเ์พือ่ยกระดบั
คณุภาพการอดุมศกึษาและตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง  

ในอนาคต











• เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ และประโยชนต์อ่ประเทศ 
ประชาชน และสงัคม

• การทํางานอยา่งมเีอกภาพระหวา่งการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรม

• การเชือ่มโยงระหวา่ง “การพฒันาบคุลากรภาคการอดุมศกึษา” “การ
วจิยัและนวตักรรม” และ “การใชป้ระโยชน”์

• การบรูณาการสง่ตอ่ผลงานองคค์วามรูสู้ผู่ใ้ชป้ระโยชน์
• การจดัสรรทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพ คุม้คา่ และไมซํ่า้ซอ้น 

Responsibility & Accountability
• การบรูณาการและใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและ

นวตักรรมรว่มกนั



• ราชการประจําท่ัวไป รวมถึงรวมสนับสนุนการขับเคล่ือนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

• จัดและสงเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทําขอเสนอนโยบายและแผนดานการอุดมศึกษา 

จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

• เปนฝายเลขานุการของ กกอ. และ กมอ.

• ใหทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ท้ังดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ท้ังภายใน

และภายนอกกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

• ขับเคล่ือนโครงการริเริ่มสําคัญของประเทศ 

• จัดทําฐานขอมูลและดัชนี ว & น

• จัดทํามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 

• การสงเสริมและถายทอดความรูเพ่ือใชประโยชน

• สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ว & น

• ใหรางวัล ประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือหนวยงาน

• งานธุรการ งานวิชาการของสภานโยบายฯ

• บูรณาการนโยบายดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

• งานธุรการ งานวิชาการของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(กสว.) และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

• จัดทํานโยบาย กรอบวงเงินดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงหลักเกณฑ

การจัดทําคําของบประมาณ 

• บริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

สภานโยบายการ
อดุมศกึษา

วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรมแหง่ชาติ

สํานกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ

(สอวช.)

สํานกังานคณะกรรมการ
สง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

(สกสว.)

คณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (กกอ.)

คณะกรรมการสง่เสรมิ
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

(กสว.)
คณะกรรมการมาตรฐาน
การอดุมศกึษา (กมอ.) 

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว)
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (HESRI)

สํานักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิ
(ปส.)

สถาบนัอดุมศกึษา สถาบนัวจัิยในกระทรวง
การอดุมศกึษาฯ

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร (วศ.)

สาํนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.)

(จะเปลีย่นเป็นสถาบันวทิยาศาสตร์
บรกิาร)

สํานกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สป. อว.)





หนวยงานดานนโยบาย 
ยุทธศาสตร แผน และกรอบ

งบประมาณ ววน.

หนว่ยงานทีท่าํวจิยั
และสรา้ง
นวตักรรม 

หนว่ยงานดา้น
การใหท้นุ

หนว่ยงานดา้นการ
จดัการความรูจ้าก

งานวจิยัและนวตักรรม
และหนว่ยงานซึง่เป็น

ผูใ้ชป้ระโยชน์

หนว่ยงานดา้นมาตร
วทิยา มาตรฐาน การ
ทดสอบ และบรกิาร

คณุภาพ ววน.

สํานกังาน
การวจิยั
แหง่ชาติ

สอวช. สกสว.สํานกังาน
ปลดักระทรวง

สภาพัฒน์
ฯ

สํานักงาน
คณะกรรมการ

นโยบาย
การศกึษาฯ

ม.ราชภัฏ 38 แหง่

ม.รัฐ 9 แหง่

ม.ในกํากบั 25 แหง่

วิทยาลัยช

ม.เทคโนโลยรีาช
มงคล 9 แหง่

สถาบนัอดุมศกึษาในสงักดั
กระทรวงอืน่ๆ

ม.เอกชน 75 แหง่

กษ. สธ.

พม. พณ.

คค.

เอกชน ชุมชน

ก.อ่ืนๆ

ปส.สวทช.

มว.

สทอภ.

สทน.

สตร.

สนช.

สช.

ศลช.

สสนก.

วว.อพวช.

วศ.



กําหนดนโยบาย

กําหนดกรอบ
งบประมาณ
และบรหิาร
กองทนุ

ใหท้นุวจิยั

สอวช.

สกสว.

สาํนกังานการ
วจิยัแหง่ชาติ

ทาํวจิยั
มหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยั

ใหท้นุวจิยั ทาํวจิยั

นโยบายและกรอบ
งบประมาณ









ถา้มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ และประกาศในราชกจิจานเุบกษา 1 พ.ค. 2562





(26)

World Economic Forum 2019

This year’s focus was “Globalization 4.0” and  
the rapidly approaching changes brought about by   
the Fourth Industrial Revolution

Three major themes dominated:

• Data, data, data. Data protection, Big data, AI, 
ML, Virtual/Augmented reality, Data ownership, 
Data inequality

• Skills

• Technology Governance

https://www.weforum.org/agenda/2018/11/globalization-4-what-does-it-mean-how-it-will-benefit-everyone/


(27)

การเปลีย่นแปลงของการเรยีนรูย้คุศตวรรษที2่1





Objectives to achieve by the year 2025
• Research and Innovation enhancement
• Excellent teaching and learning
• Lifelong learning
• Digitalization
• International attractiveness
• Mobility
• Social dimension of education

Target setting- processes have to be corroborated 
by deeper cooperation and adequate investments 
to ensure the desired quality outcomes

European Higher Education Area (2016)



การปรบัตวัของอดุมศกึษาไทย
• เรยีนรูอ้ยา่งมเีป้าหมาย เนน้การใชค้วามรูส้รา้งนวัตกรรม

• Personalized Higher Education / Competency-based

• เป้าหมายสดุทา้ยของการจัดการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
อาจไมใ่ชป่รญิญาอกีตอ่ไป แตเ่ป็นการจัดการศกึษาเพือ่
สรา้งใหค้นมอีาชพี มรีายได ้และมงีานทํา โดยมุง่เนน้การ
สรา้งหลักสตูรทีเ่ป็น Non-degree / Training เพิม่ขึน้

• เนน้ Digital and English Proficiency Skills

• สง่เสรมิวัฒนธรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

• New Targets: คนทกุชว่งวัย เนน้คนวัยแรงงาน และ
ผูส้งูอายุ



(31)

University Needs CHANGE

• Mindset
- Respond to Global and Country Needs
- Competitive & Collaborative toward Innovation

• Platform
- Intense WIL & Experiential Learning, Blended
- Networking with industry and community

• Structure
- Downsizing without barriers, Being Cluster
- Transform to Learning space



พระบดิาแหง่การอดุมศกึษาไทย

ครม.มมีตถิวายพระราชสมญัญานามเมือ่ 15 มกราคม 2555



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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