การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
๑. แนวคิดการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม
การสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศหรื อ การเตรี ย มควา มพร้ อ มประเทศสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ “เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม” (Value-Based Economy) ในการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า ง
เศรษฐกิจดังกล่าวจึงจาเป็นต้องให้ความสาคักกับการวิจัยและพันนาเพื่อเร่งสร้างองคคความรู้ด้านวิทยาศาสตรค
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการพันนาคน โดยการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรคทั้ง ๒ ด้าน
ที่ชัดเจนและเป็น เอกภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรค และนวัตกรรมเพื่อสร้างพลังในการ
ขับเคลื่อนประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ
๒. การจัดโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
๒.๑ หน้าที่และอานาจ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน
และกากับ การอุดมศึกษาให้ เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระในทางวิชาการ มีความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ และสามารถใช้องคคความรู้ทางวิชาการในการวิจัยและการสรรคคสร้างนวัตกรรม
ในวิทยาศาสตรค สังคมศาสตรค มนุษยศาสตรค และศาสตรคสาขาอื่นๆ วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการ
วิจัยและการสรรคคสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพันนาประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในด้าน
การวิจัยและการสรรคคสร้างนวัตกรรมระหว่างทุกภาคส่ วน และจัดให้ มีและพัน นาโครงสร้างทางนิเวศนคที่
เหมาะสมเพื่อพันนาการอุดมศึกษา วิจัย และการสรรคคสร้างนวัตกรรม และราชการอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้
เป็นหน้าที่และอานาจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
๒.๒ ภารกิจ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมแบ่งกลุ่มภารกิจ (Cluster) การทางานของกระทรวง
เป็น ๒ กลุ่มหลัก คือ กลุ่มนโยบายและจัดสรรทุน (Policy & Funding) และกลุ่มปฏิบัติการ (Operation)
กลุ่มภารกิจ ที่ ๑ กลุ่มนโยบายและจัดสรรทุน บทบาทหลัก ได้แก่ การเสนอแนะนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตรค (Policy Direction) และการวางแผนอนาคต จั ด ท าแผนแม่ บ ททางด้ า นการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตรค การวิจัย นวัตกรรม และการพันนากาลังคนระดับสูงของประเทศ จัดทาแผนการลงทุน และ
จัดสรรทุนวิจัย รวมทั้งทุนพันนากาลังคนและทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ จัดทากฎหมายพื้นฐานว่าด้วยการ
อุดมศึกษา วิจั ย และนวัตกรรม และสนับ สนุน ให้ มีกฎหมายที่เอื้อต่อการพั น นาวิทยาศาสตรค เทคโนโลยี
นวัตกรรม และการศึกษา

๒
กลุ่มภารกิจที่ ๒ กลุ่มปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ ด้าน คือ การอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรม
๑) ด้านการอุดมศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงวิจัย (Research University) และกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ บทบาทหลัก ได้แก่ การผลิตบัณฑิตศึกษาหรือสูงกว่า และบุคลากรวิจัยที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด และสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ ศตวรรษที่ ๒๑ วิจัยในระดับต่างๆ ทั้งการวิจัย
พื้นฐาน (Basic Research) การวิจัยประยุกตค (Applied Research) การวิจัยวิทยาศาสตรคและเทคโนโลยีขั้น
แนวหน้า (Frontier Research) การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตรค และสังคมศาสตรค รวมถึงการสร้างนวัตกรรม
การวิจัยเพื่อการพันนา และแก้ไขปักหาในพื้นที่ การถ่ายทอดองคคความรู้และเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชนค
ในภูมิภาค บริหารจัดการเงินวิจัยเพื่อการพันนาอุดมศึกษา ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด
๒) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานวิจัยและนวัตกรรม บทบาทหลัก ได้แก่
การด าเนิ น การวิ จั ย และพั น นาวิ ท ยาศาสตรค แ ละเทคโนโลยี ขั้ น สู ง (Big Science) การวิ จั ย ขั้ น แนวหน้ า
(Frontier Research) การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และการวิจัยประยุกตค (Applied Research) เพื่อ
ขยายผลไปสู่ ก ารใช้ ป ระโยชนค แ ละตอบโจทยค ป ระเทศ รวมทั้ งด าเนิ น งานวิ จัย ทางด้ า นสั งคมศาสตรคแ ละ
มนุษยศาสตรคเพื่อนามาใช้ประโยชนคในการพันนาและแก้ปักหาสังคม พันนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรคและเทคโนโลยี บริหารจัดการเงินวิจัย เชื่อมโยงการทางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา/สถาบันวิจัย และภาคสังคมและชุมชน
๒.๓ การบริหารและกากับดูแล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมมีคณะกรรมการในสองระดับเพื่อทาหน้าที่บริหารและ
กากับดูแลการดาเนินงานของกระทรวง ประกอบด้วย
๑) คณะกรรมการนโยบายระดับชาติ (Superboard) ครอบคลุมนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิจัย
และนวัตกรรมและภารกิจด้านวิทยาศาสตรค สังคมศาสตรคและมนุษยศาสตรค โดยกาหนดให้นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน ทาหน้าที่กาหนดนโยบายทิศทางของประเทศด้านการอุดมศึกษา การพันนากาลังคน การวิจัยและ
พันนานวัตกรรมทั้งด้านวิทยาศาสตรค สังคมศาสตรค และมนุษยศาสตรค
๒) คณะกรรมการระดับกระทรวง ได้แก่ (๑) คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทาหน้าที่ขับเคลื่อน
นโยบายของคณะกรรมการระดับชาติ รวมทั้งกาหนดแนวทางในการดาเนินงาน กากับ สนับสนุน ส่งเสริม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (๒) คณะกรรมการส่ งเสริม การวิจั ย และนวั ต กรรม ท าหน้ าที่ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายของ
คณะกรรมการระดั บ ชาติ กาหนดแนวทางในการด าเนิ น งาน ก ากั บ บู รณาการและประสานการท างาน
หน่วยงานในกลุ่มวิจัยและนวัตกรรม
นอกจากนี้ ในส่ ว นขององคค ก รหน่ ว ยจั ด สรรทุ น (Funding Agency) ยั งก าหนดให้ มี ก ลไกของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล ที่เป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาเพื่อ
ประกันความเป็นกลางของการจัดสรรทุน

๓
๒.๔ โครงสร้าง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วย
๒.๔.๑ ส่วนราชการ ได้แก่
๑) สานักงานรัฐมนตรี
๒) สานักงานปลัดกระทรวง
๓) กรมวิทยาศาสตรคบริการ
๔) สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๕) สานักงานส่งเสริมการวิจัยสังคมศาสตรคและมนุษยศาสตรค (ส่วนราชการจัดตั้งใหม่)
๒.๔.๒ หน่วยงานในกากับ ได้แก่
๑) สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๐ แห่ง มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรั ฐ ๒๖ แห่ ง มหาวิท ยาลั ย เอกชน ๗๓ แห่ ง มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ๓๘ แห่ ง มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคล ๙ แห่ง และวิทยาลัยชุมชน ๑ แห่ง
๒) องคคการมหาชนตามพระราชบักกัติเฉพาะ ประกอบด้วย สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรค เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
สานักงานพันนาวิทยาศาสตรคและเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
๓) องคคการมหาชนตามพระราชบักกัติองคคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบด้วย สานักงานพันนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตรค (สทอภ.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรคแห่งชาติ (สทน.)
สถาบันวิจัยดาราศาสตรคแห่งชาติ (สดร.) สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)
ศูนยคความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตรค (ศลช.) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (สสนก.)
๔) รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรคและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) และองคคการพิพิธภัณฑควิทยาศาสตรคแห่งชาติ (อพวช.)
ทั้ งนี้ เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ ถู ก น ามาควบรวมเพื่ อ จั ด ตั้ ง
กระทรวงการอุด มศึกษา วิจั ย และนวัตกรรม จะต้องมี การทบทวนหน้าที่ และอานาจ รวมถึงสถานะของ
หน่วยงานและการจัดส่วนงานภายใน ดังนี้
๑) การจัดโครงสร้างภายในและการเกลี่ยอัตรากาลังจากสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรคและ
เทคโนโลยี (สป.วท) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) เพื่อจัดตั้งเป็น สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม และสานักงานส่งเสริมการ
วิจัยสังคมศาสตรคและมนุษยศาสตรค
๒) การปรับปรุงหน้าที่และอานาจของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นองคคกร
จัดสรรเงินทุนครอบคลุมด้านการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม

๔
๓) การปรับ บทบาทภารกิจของสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรค เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ให้ทาหน้าที่เป็นคลังสมอง (Think tank)
๔) การเปลี่ยนสถานะกรมวิทยาศาสตรคบริการ (วศ.) และสานักงานส่งเสริมการวิจัยสังคมศาสตรค
และมนุษยศาสตรค เป็นองคคการมหาชน ภายใน ๓ ปี
๕) การโอนสังกัดสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ไปกระทรวงอื่นที่เหมาะสมภายใน ๓ ปี
๖) การเปลี่ยนสถานะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรคและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และองคคการ
พิพิธภัณฑควิทยาศาสตรคแห่งชาติ (อพวช.) เป็นองคคการมหาชน ภายใน ๓ ปี
๗) การศึกษารูป แบบที่เหมาะสมขององคคการมหาชนที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตรคและเทคโนโลยี เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันวิทยาศาสตรค เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National S&T Infrastructure) ภายใน ๓ ปี

แผนภาพสรุปหลักการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

