
บทบาทหน้าท่ีของ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
และการขับเคล่ือนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 



พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
1. การแบ่งส่วนราชการ 20 กระทรวง (รวมกระทรวง อว.) 2. รายละเอียด ภายในกระทรวงใหม่ โดยสังเขป   

3. ภาคผนวก : แก้ไขบรรดากฎหมายที่เก่ียวข้อง  ให้เช่ือมโยงอ้างอิงถึงกระทรวงใหม่

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
1. นโยบายแห่งรัฐด้านการอุดมศึกษา 

2. หลักการท่ีต้องมี ในการจัดการอุดมศึกษา

3. การจัดกลุ่ม อำนาจหน้าท่ี ทรัพยากร การควบคุมดูแล การคุ้มครอง ในระบบอุดมศึกษา

พระราชบัญญัติ สภานโยบาย อววน. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ กระทรวง อว.

สภานโยบาย (& สอวช.)
1. นายกรัฐมนตรี ประธาน, รองนายก & รมต. รองประธาน  2. กำกับดูแลสั่งการ ส่วนท่ีมิใช่ราชการ 

/ อนุมัติ นโยบายและแผน ววน. / กรอบงบประมาณ ววน. / เสนอแก้กฎหมาย / กำกับติดตาม

 กระทรวง 
(กท. วิทย์ + สกอ. + วช.)

- การแบ่งส่วนราชการ

( สนง.รมต. / สป.อว. / วศ. / วช. / 

ปส. / มหาวิทยาลัยท่ีเป็นราชการ)

- อำนาจหน้าท่ี รมต.

- อำนาจหน้าท่ี ปลัด

ภาพรวม
การบริหารภาครัฐ

โครงสร้าง

องค์กร
ภารกิจ

ผังความสัมพันธ์ของชุดกฎหมาย 5 ฉบับ (+ 5 ฉบับ)

หลักการ

ระบบ
วิธีปฏิบัติ

คณะกรรมการ
 มาตรฐาน อุดมศึกษา

(กมอ.)

คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา

(กกอ.)

พระราชบัญญัติ การส่งเสริม ววน.
  1. นโยบายการส่งเสริม ววน.        2. การแบ่งประเภทหน่วยงานในระบบ ววน. 6 tier         3. นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน - กรอบงบ & คำขอ - บุคลากร – ฐานข้อมูล – Utilization – มาตรฐาน จริยธรรม

กสว. & สกสว. & กองทุน 
1. กสว. เป็น Board ของระบบ ววน. ประเทศ   2. สกสว. เป็นฝ่ายปฏิบัติ (Policy Deployment 

& Budget Allocation)   3. กองทุน ระบบ ววน. เป็น Multi Years และ Block Grant

พระราชบัญญัติอ่ืนๆ

1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2. พรบ. บริหารส่วนงานภายในสภาบันอุดมศึกษา        3. พรบ. ระเบียบข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา

4. พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน      5. พรบ. ระเบียบบริหารรราชการ กท ศึกษาธิการ

แก้ไขกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง

ให้สอดคล้องเช่ือมโยง



สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

โครงสร้างสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พัฒนาวิทยาศาสตร์

สำนักงานสภานโยบายฯ : สอวช. - (สวทน.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมฯ : สกสว. – (สกว.)

วิจัย และนวัตกรรม

General Funding(หน้าที่เดิมของ สกว.)

Policy

Operator ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
(สวทช. , สทน. , สช. , วว. , มว. , สคร. , ศลช. , อพวช. , สทอภ. , NIA , สสนก

Funding

นอกกระทรวง
(สวก., สวรส.)

หน่วยราชการ 
ด้านวิทย์

(วศ. , ปส)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Policy

Deployment

&
Budget

Allocation

Funding

Operation

นอกกระทรวง

สถาบันอุดมศึกษา

ในกำกับ                     ของรัฐ 

ส่วนราชการหน่วยงานในกำกับ

Operator

นอกกระทรวง

ฐานข้อมูล / มาตรฐาน จริยธรรม / การให้รางวัล

กกอ. กมอ.

สป. อว. เป็นสำนักงานเลขา



คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กสว.) 

• หน้าท่ีและอำนาจ 
• 17 อนุมาตรา (พรบ.สภานโยบาย...ม. 41 )

• มาตรา 72 วาระเริ่มแรก ให้กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
• ปฏิบัติหน้าที่ กสว. ไม่เกิน 180 วัน 



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.)
Thailand Science Research and Innovation(TSRI) 

• วัตถุประสงค์ 
• รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของ กสว. 
• เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และขับเคล่ือนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศทุก
สาขาการวิจัย(ม.43  พรบ.สภา) 
• ตีความหมายถึงระบบวิทยาศาสตร์(ตีความจากช่ือคณะกรรมการและ ม. 44(3)) 

• ตีความว่า วิทยาศาสตร์หมายถึงศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ (พรบ.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม ม. 5) 

• เพ่ือสร้างความรู้ สร้างนโยบาย 
• สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ทำเกิดการพัฒนา
ประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน 

• ต้องไม่ทำวิจัยเอง 



หน้าที่และอำนาจ (พรบ.สภา.. ม. 44 และ พรบ.ส่งเสริม..ม. 26, 28) 

1. การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน 
• ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อใช้ใน
การจัดทำ...(2)  
• จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ(3) (พ.ร.บ.ส่งเสริม
ฯ (ม. 26)) 

2. Policy deployment และ Budget allocation 
• จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณของ ววน. 
• จัดทำคำของบประมาณของกองทุน จัดทำหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดทำคำของบประมาณ
• รับคำของบประมาณด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(พรบ.ส่งสเริม ม.17(2))
• กลั่นกรองคำของบประมาณในสอดคล้องกันแผน 
• จัดทำร่างการจัดสรรงบประมาณ(ตัวเลข) ให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อกสว. (4-

7) 

3. ดำเนินการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ม.54-63)
• โอนเม็ดเงินงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปยังหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
• (การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนให้หน่วยงานในระบบวิจัย อำนาจของ กสว.)  



หน้าที่และอำนาจของ สกสว.

4. พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
Empower หน่วยงานวิจัยและนวัตกรรม

          ปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม(Research Management ของ
หน่วยงาน) (ม.44(9, 10)
5. กำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม(ม.44(12))
6. จัดทำข้อเสนอและริเร่ิมโครงการวิจััย และนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ 
ขับเคล่ือนให้สัมฤทธ์ิผล(ม.44(8)
7. สนับสนุน ส่งเสริม การทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการวิจัยและนวัตกรรมทั้่ง
ในและต่างประเทศ (ม.44(11), ม. 54(4, 5))
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล คณะบุคคล ชุมชน หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์(ม.28 พรบ.ส่งเสริม)



พรบ.สภานโยบาย...
การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



ม. 57  พรบ.สภา....การใช้จ่ายเงินกองทุน...



สกสว.

สภานโยบายฯ

สำนัก

งบประมาณ

ครม.

-เสนอแนะแผนด้าน ววน. และกรอบวงเงินงบประมาณ
-เสนอระบบการจัดสรรงบประมาณและบริหารงบประมาณ

แบบบูรณาการท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงิน

- เสนอแผนด้าน ววน. เพ่ือ ครม. ให้ความเห็นชอบ
- เสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ

แบบบูรณาการ เพ่ือ ครม. อนุมัติ

ขาข้ึน : แผนและกรอบวงเงินงบประมาณ

สกสว. จัดทำแผนด้าน ววน. และ

กรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. 

สอวช.

เสนอแผนและกรอบวงเงินงบประมาณ

- กรอบวงเงิน งปม. ที่สภาฯ

เห็นชอบ

ขออนุมัติกรอบวงเงิน

งบประมาณ

อนุมัติ

เสนอความเห็น

แจ้งผล

1

2

3

4

4

45

6

10

-> ริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมท่ีสำคัญ

-> โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ

เส้นทางการขออนุมัติแผนและกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน.

กสว.



11

สกสว.

กสว.

คกก.พิจารณา งปม.

สภาผู้แทนฯ

เสนอหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอ งปม.และการจัดสรร งปม. 
อนุมัติ

หน่วยงานในระบบ ววน.
คำขอ งปม. 

ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบ งปม. 

คำแนะนำในการพิจารณาคำขอ งปม. 
ในภาพรวมของกองทุนฯ

พิจารณาคำขอ งปม. และ
การจัดสรรงบประมาณจากกองทุน

เสนอ นรม. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้าน ววน. 

กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญ

ของคำขอ งปม. โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

คำขอ งปม. ในภาพรวมของกองทุนฯ

รัฐมนตรีให้คำแนะนำแก่ กสว.

ร่าง พ.ร.บ. งปม. ประจำปี

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

ขาขึ้น : คำของบประมาณ

หลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณด้าน ววน.
- ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

- จัดลำดับความสำคัญหรือประเด็นเร่งด่วน

- ประสิทธิภาพ /ประสิทธิผล / ผลกระทบ / ความย่ังยืน 

- คุณภาพของแผนวิจัยภายใต้แผนบูรณาการมีความ

สอดคล้องจริงหรือไม่
- ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของหน่วยงาน

- ศักยภาพท่ีโดดเด่นของหน่วยงาน

เส้นทางการอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีด้าน ววน.

สำนักงบประมาณ

ครม.



แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. 

สกสว.

สำนักงบประมาณ

กสว.

กองทุนส่งเสริม ววน.

หน่วยงานในระบบ ววน.

จัดสรร งปม. 

ววน. เข้า สกสว.

แจ้งผลการจัดสรร งปม. ให้หน่วยงาน ววน.

และจัดทำ Performance agreement ของแต่ละหน่วยงาน 

ขาลง : งบประมาณด้าน ววน.

กรมบัญชีกลาง

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

กองทุนส่งเสริม ววน.
12

12

11

13

12



การจัดสรรงบประมาณ ของ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ตาม พรบ. สภานโยบายฯ และ พรบ. การส่งเสริมฯ)

กสว.

สกสว.

หน่
วย
งา
นใ
นร
ะบ
บวิ
จัย
แล
ะน
วัต
กร
รม

   
(ม

.7
)

ม.17 (2)
คำขอ งบประมาณ ของหน่วยงานระบบวิจัย 
โครงการ วท.  โครงการ วน. เสนอต่อ กสว.

และ กสว. พิจารณาคำขอ
การจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นงบประมาณของ

หน่วยงานน้ัน

กองทุนส่งเสริม ววน.
หน่วยงาน

ในระบบ

วิทยาศาสตร์

(1)  หน่วยงานด้านการให้ทุน  ม.7(2)

 (2)  หน่วยงานที่ทำวิจัย

และสร้างนวัตกรรม   ม.7(3) 

(3)  หน่วยงานด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน
การทดสอบ บริการคุณภาพฯ    ม.7(4) 

  (4)   หน่วยงานการจัดการความรู้และผู้ใช้
ประโยชน์   ม.7(5) 

  (5)  หน่วยงานอื่นที่สภากำหนด ม.7(6) 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

อื่นๆ

นักวิจัยรายบุคคล

กลุ่มวิจัย

Operators ในระบบ ววน.

สถาบันอุดมศึกษา

หน่วยราชการด้าน ววน.

ท่ีมิใช่ส่วนราชการ / ในกระทรวง

นอกกระทรวง / ภาคเอกชน

ของรัฐ เอกชน

ม.41 (4) (6) (7) 
กสว. บริหารกองทุนส่งเสริม ววน.

หมวด 4
(วัตถุประสงค์ การใช้จ่าย 

การจัดสรร การบริหารกองทุน)

--->   การจัดสรรเงิน
aaa พรบ. สภานโยบาย อววน.

aaa พรบ. การส่งเสริม ววน.



สรุปภาพรวมบทบาทหน้าที่ของ สกสว.และกองทุน ววน. คือ 
- ทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ขับเคล่ือน ระบบวิทยาศาสตร์และ

วิทยาการทุกแขนง การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
        -  ทั้งในกระทรวงการอุดม… นอกกระทรวง… ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม

-  ขอบเขตด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
        -  ขอบเขตหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 



• ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยกระบวนการ 
-  การขับเคลื่อนเชิงระบบพร้อมกัน 3 ระบบ และบูรณาการ เช่ือมโยงระบบ วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม
-  การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน 
- พร้อมให้งบประมาณไปท่ีหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตัวเลขและ

ตัวเงิน
       - สร้างผลกระทบโดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

- ติดตาม ประเมินผล และการเสริมพลัง 

• มองในมุมของกองทุนส่งเสริม ววน.
• กองทุนของบประมาณและหางบประมาณมาไว้ 
• ใช้งบประมาณนั้นนำไปสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมทั้งที่เป็น top down และ call for 

proposals 

• ดูแลเชิงระบบ ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 



เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม & คนไทยในศตวรรษที่ 21

เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

ลดความเหล่ือมล้ำและ
กระจายโอกาส

พัฒนาศักยภาพคนไทย
พัฒนาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน

ส่งมอบระบบและนิเวศน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่ดี มีประสิทธิภาพสูง และ มี Accountability ขับเคลื่อนการพัฒนา ววน.ของประเทศ 

1 แผนด้าน ววน. และแผน
รายสาขา ที่มีเป้าหมาย&3H

2 ระบบงบประมาณ แบบ 
multiyear และ block 

grant

4. ระบบส่งเสริม กลไก 
เครือข่ายพัฒนา ววน และ

บุคลากร 

3. โปรแกรมสำคัญขนาด
ใหญ่ และโครงสร้างพื้นฐาน

สกสว.(TSRI)

M
ec

ha
ni

sm



ผลกระทบสุดท้ายที่ประเทศต้องการ 

•ความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของประเทศ
เพ่ิมขึ้นมาก ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว 
ตัวอย่าง KPI of Expected Impact

• Contribution ของผลกระทบของ ววน. ต่อ GDP เพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้ GDP ภาพรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น  

• Contribution ของผลกระทบของ ววน. ทางบวกต่อเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

• จำนวนองค์กรเอกชน ชุมชน ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จาก 
ววน.





IMD	criteria
Scientific	
Infrastructure	
25/341	



โครงสร้างของ สกสว. 



รอนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กสว) ปฏิบัติหน้าที่โดยคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย วันที่ 17 พฤษภาคมนี้ 



สกสว.
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กลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ววน.

 

กลุ่มภารกิจการบริหารระบบงบประมาณ ววน.

กลุ่มภารกิจการดำเนินการกองทุนและ

อำนวยการ

กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบและเครือข่าย ววน. กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบการจัดการ

ผลผลิตและผลกระทบ

Innovative and Collaborative Organization



การดำเนินการระยะเปลี่ยนผ่าน 
• ในปีงบประมาณ 2562 
• สนับสนุนทุนวิจัยต่อไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณนี้  
• ถ่ายโอนการแนวทาง วิธีการ หลักปฏิบัติ การให้ทุนวิจัยของ สกว.ไปยัง วช. 
• รับการถ่ายโอนงานด้านการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัย 
นวัตกรรม จาก สวทน.และวช. 
• รับการถ่ายโอนงานด้านการจัดทำงบประมาณ จาก วช.  

• ปีงบประมาณ 2563  
• ยุติการให้ทุนวิจัยใหม่  
• ดำเนินการโครงการวิจัยที่ดำเนินอยู่(on going) ของปีงบประมาณ 2562 และ
ก่อนหน้า ต่อไป 



ขอบคุณครับ 


