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กรอบแนวคิดเบื้องต้นของระบบ ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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กรอบแนวคิด ระบบวิจัย  
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กรอบแนวคิด ระบบนวัตกรรม  
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ภารกิจของ สกสว. ในการพัฒนาระบบ ววน. 

1. ภารกิจพัฒนาระบบ 
ววน. และระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

1.1  งานพัฒนาระบบ 
ววน.  

1.2 งานระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

2. ภารกิจเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
หน่วยงานในระบบ 
ววน. 

2.1 งานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ทิศทางและแนวทางของ
หน่วยงานในระบบ ววน. 

2.2 งานเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของหน่วยงานใน
ระบบ ววน. 

3. ภารกิจติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานในระบบ ววน. และ
สนับสนุนการติดตาม
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

3.1 งานติดตามและประเมนิผล
สัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบ 
ววน. 

3.2 งานสนับสนุนการติดตาม
และประเมิน ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม 
ววน. 

4. ภารกิจสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือของ
หน่วยงานในระบบ ววน.  
ทั้งในและต่างประเทศ 

4.1 งานสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.2 งานสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เพิ่มขีดวามสามารถในการ
แข่งขัน 
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2. ภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. 

กม.ที่เกี่ยวข้อง 
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พรบ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

ม.44(9) เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของหนว่ยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม    

พรบ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

ม.7 เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมทางด้านนโยบายยุทธศาสตร์ แผน บุคลากร งบประมาณ และ
กฎหมาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้จัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ …  
ให้หน่วยงานตามมาตรานี้ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ตามที่ กสว. ก าหนด เว้นแต่สภาจะก าหนดเป็นอย่าง
อื่น  

ม.44(10) เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับการก ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 



2. ภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. 

2.1 งานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ทิศทางและแนวทางของหน่วยงานในระบบ ววน. 

- ศึกษาการก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบ ววน. เพื่อใช้ในการออกแบบให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดภาพรวมของระบบววน.ในระดับประเทศ  

 - พัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงานในระบบ ววน. ผ่านการมีส่วนร่วม เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนระบบ 
ววน.ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 - ศึกษาและเสนอแนะทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในระบบ ววน. ต่อ กสว. 
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2. ภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. 

2.2 งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. 

 -  ศึกษารูปแบบและแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ดี
ทั้งจากในและต่างประเทศ 

 -  สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของหน่วยงานในระบบววน.  

 - ริเริ่มโครงการ/กิจกรรม เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการวิจัยและ
นวัตกรรมแก่หน่วยงานในระบบ ววน. เพื่อให้หน่วยงานน ามาประยุกต์ใช้ 
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2. ภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. 
หน่วยงานในระบบ ววน. - เกาหลีใต้ 
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Source: Survey response for Korea, OECD database of governance of public research policy, 2018 



2. ภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. 
หน่วยงานในระบบ ววน. - ประเทศไทย 

11 
Source: OECD Reviews of Innovation Policy, Innovation in Southeast Asia, 2013 
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2. ภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. 
หน่วยงานในระบบ ววน. - ประเทศไทย 
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Source: ปรับปรุงจาก สป. อว., 2019 

and budget allocation 



พรบ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม 
• มาตรา  7 เพ่ือบูรณาการและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมทางด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์

แผน บุคลากร งบประมาณ และกฎหมาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้จัดประเภทหน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรม ดังต่อไปนี ้

1. หน่วยงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2. หน่วยงานด้านการให้ทุน 

3. หน่วยงานที่ท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม 

4. หน่วยงานด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

5. หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานดังกล่าว 

6. หน่วยงานด้านอื่นตามสภานโยบายก าหนด 13 

แนวทางการจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 



บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งการพัฒนาก าลังคน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณและกรอบงบประมาณส าหรับงานด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมตามยุทธศาสตร์หรือนโยบายของรัฐบาล และก ากับดูแล เร่งรัด ติดตามการด าเนินตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน ทั้งนี้ต้องไม่ท า
วิจัยและสร้างนวัตกรรมเอง 

1. หน่วยงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรม และบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ต้องไม่ท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเอง 
รวมถึงไม่สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อหน่วยงานของตนเอง 

2. หน่วยงานด้านการให้ทุน  
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แนวทางการจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 



บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ต่อ) 

ด าเนินการวิจัยและนวัตกรรม หรือร่วมด าเนินการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม อาจรวมถึง
การบริหารงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  

3. หน่วยงานที่ท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม 

ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบและบริการคุณภาพ สอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์ และรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึง
ศึกษา วิจัย พัฒนา ความสามารถทางด้านมาตรวิทยา และการพัฒนาระบบ กระบวนการ บุคลากร โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ  

4. หน่วยงานด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ บริหารจัดการและอ านวยความสะดวกในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  

5. หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ 
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แนวทางการจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 



แนวทางการจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน 

ระยะที่ 1 
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อใช้ในการด าเนินการที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
ระยะแรก อาทิ การสรรหาจากผู้แทนหน่วยในระบบวิจัยและนวัตกรรมมาด ารง
ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายฯ และ กสว.  

หน่วยงานของรัฐทั้งที่เป็นราชการและหน่วยงานในก ากับที่เป็นนิติบุคคล  

กลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดท ารายละเอียดบทบาท/ภารกิจของหน่วยงานทุกประเภท 
2. ก าหนดรายช่ือหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
3. ส่งจดหมายเวียนและประชาสัมพันธ์การจัดประเภทหน่วยงาน 
4. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
5. จัดท ารายชื่อหน่วยงานเสนอต่อสภานโยบายฯ 

ระยะที่ 2 
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมทางด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผน บุคลากร งบประมาณ และกฎหมายให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และปรับปรุง/เพิ่มเติมรายชื่อหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

1. หน่วยงานที่ได้จากรายชื่อในระยะที่ 1 
2. หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอื่นที่ต้องการเข้าสู่ระบบวิจัยและ
นวัตกรรม  

กลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดแบ่งประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม 
2. ปรับปรุง/เพิ่มเติมรายชื่อหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม โดยเปิดให้
ลงทะเบียนและเปิดรับฟังความเห็น 16 



1. หน่วยงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผน และงบประมาณวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

2. หน่วยงานด้านการให้ทุน 

3.  หน่วยงานที่ท าวิ จั ยและสร้ าง
นวัตกรรม  

4. หน่วยงานมาตรวิทยา มาตรฐาน 
การทดสอบและบริการคุณภาพ 

5. หน่วยงานด้านการจัดการความรู ้
17 

แนวทางการจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

          อว. (11*)          นร. (11)          กห. (4) 
          กค. (5)             กต. (1)           กก. (6) 
          พม. (8)             กษ. (15)         คค. (5) 
          ทส. (14)           ดศ. (5)           พน. (3) 
          พณ. (6)            มท. (3)           ยธ. (5) 
          รง. (4)              วธ. (7)            ศธ. (5) 
          สธ. (13)            อก. (5) 
 

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวง สถาบันอุดมศึกษา (181)  

   ของรัฐ (15)          มทร. (9)       มรภ. (38) 
   ในก ากับของรัฐ (26)            เอกชน (72) 
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยในสังกัด (21) 

ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรือทบวง (3) 

หน่วยงานอิสระของรัฐ (5) 

หน่วยงานของรัฐสภา/ศาล (2) 
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