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การแบงประเภทและแนวทางในการพัฒนาหนวยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
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กรอบแนวคิดเบื้องตนของระบบ ระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
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กรอบแนวคิด ระบบวิจัย 
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กรอบแนวคิด ระบบนวัตกรรม 
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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. ภารกิจเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
หนวยงานในระบบ 
ววน.

2.1 งานตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทิศทางและแนวทางของ
หนวยงานในระบบ ววน.

2.2 งานเสริมสรางความ
เขมแข็งของหนวยงานใน
ระบบ ววน.

3. ภารกิจติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานในระบบ ววน. และ
สนับสนุนการติดตาม
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

3.1 งานติดตามและประเมนิผล
สัมฤทธิ์ของหนวยงานในระบบ 
ววน.

3.2 งานสนับสนุนการติดตาม
และประเมิน ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนสงเสริม 
ววน.

4. ภารกิจสรางเครือขาย
ความรวมมือของ
หนวยงานในระบบ ววน. 
ทั้งในและตางประเทศ

4.1 งานสรางและพัฒนา
เครือขายความรวมมือเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

4.2 งานสรางและพัฒนา
เครือขายความรวมมือเพ่ือ
เพ่ิมขีดวามสามารถในการ
แขงขัน
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2. ภารกิจเสริมสรางความเขมแข็งของหนวยงานในระบบ ววน.

กม.ที่เกี่ยวของ

7

พรบ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 

ม.44(9) เสนอความเห็นตอ กสว. เก่ียวกับทิศทางและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  

พรบ. การสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม

ม.7 เพ่ือบูรณาการและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมทางดานนโยบายยุทธศาสตร แผน บุคลากร งบประมาณ และ

กฎหมาย ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ใหจัดประเภทหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ … 

ใหหนวยงานตามมาตรานี้ดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ตามที่ กสว. กําหนด เวนแตสภาจะกําหนดเปนอยาง

อื่น

ม.44(10) เสนอความเห็นตอ กสว. เก่ียวกับการกํากับ เรงรัด และติดตามใหมีการปรับปรุงและแกไขระบบหรือกลไกการ

บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม



2. ภารกิจเสริมสรางความเขมแข็งของหนวยงานในระบบ ววน.

2.1 งานตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ ทิศทางและแนวทางของหนวยงานในระบบ ววน.

- ศึกษาการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานในระบบ ววน. เพ่ือใชในการออกแบบใหสอดคลองกับ

ตัวชี้วัดภาพรวมของระบบววน.ในระดับประเทศ 

- พัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หนวยงานในระบบ ววน. ผานการมีสวนรวม เพ่ือบูรณาการและขับเคลื่อนระบบ

ววน.ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

- ศึกษาและเสนอแนะทิศทางและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานในระบบ ววน. ตอ กสว.
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2. ภารกิจเสริมสรางความเขมแข็งของหนวยงานในระบบ ววน.

2.2 งานเสริมสรางความเขมแข็งของหนวยงานในระบบ ววน.

- ศึกษารูปแบบและแนวทางเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมท่ีดี

ท้ังจากในและตางประเทศ

- สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการการวิจยัและนวัตกรรมเพ่ือสรางความ

เขมแข็งของหนวยงานในระบบววน. 

- ริเริ่มโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการการวิจัยและ

นวัตกรรมแกหนวยงานในระบบ ววน. เพ่ือใหหนวยงานนํามาประยุกตใช
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2. ภารกิจเสริมสรางความเขมแข็งของหนวยงานในระบบ ววน.
หนวยงานในระบบ ววน. - เกาหลีใต

10
Source: Survey response for Korea, OECD database of governance of public research policy, 2018



2. ภารกิจเสริมสรางความเขมแข็งของหนวยงานในระบบ ววน.
หนวยงานในระบบ ววน. - ประเทศไทย

11
Source: OECD Reviews of Innovation Policy, Innovation in Southeast Asia, 2013
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2. ภารกิจเสริมสรางความเขมแข็งของหนวยงานในระบบ ววน.
หนวยงานในระบบ ววน. - ประเทศไทย

12
Source: ปรับปรุงจาก สป. อว., 2019

and budget allocation



พรบ. การสงเสรมิวิทยาศาสตร การวิจัย และนวัตกรรม
• มาตรา 7 เพ่ือบูรณาการและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมทางดานนโยบาย ยุทธศาสตร

แผน บุคลากร งบประมาณ และกฎหมาย ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ใหจัดประเภทหนวยงาน

ในระบบวิจัยและนวัตกรรม ดังตอไปนี้

1. หนวยงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผน และงบประมาณวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

2. หนวยงานดานการใหทุน

3. หนวยงานที่ทําวิจัยและสรางนวัตกรรม

4. หนวยงานดานมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม

5. หนวยงานดานการจัดการความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรม และหนวยงานซ่ึงเปนผูใชประโยชนจาก

หนวยงานดังกลาว

6. หนวยงานดานอื่นตามสภานโยบายกําหนด 13

แนวทางการจัดประเภทหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม



บทบาทหนาท่ีของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ท้ังการพัฒนากําลังคน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และปจจัยเอ้ือที่

เก่ียวของในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณและกรอบงบประมาณสําหรับงานดานการวิจัยและ

นวัตกรรมตามยุทธศาสตรหรือนโยบายของรัฐบาล และกํากับดูแล เรงรัด ติดตามการดําเนินตามนโยบาย ยุทธศาสตรและแผน ทั้งนี้ตองไมทํา

วิจัยและสรางนวัตกรรมเอง

1. หนวยงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผน และงบประมาณวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ใหทุนสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร งานวิจัยและนวัตกรรม และบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ตองไมทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเอง 

รวมถึงไมสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือหนวยงานของตนเอง

2. หนวยงานดานการใหทุน 
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แนวทางการจัดประเภทหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม



บทบาทหนาท่ีของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ตอ)

ดําเนินการวิจัยและนวัตกรรม หรือรวมดําเนินการวิจัยและนวัตกรรมกับหนวยงานที่เก่ียวของ พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม อาจรวมถึง

การบริหารงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพ่ือสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

3. หนวยงานที่ทําวิจัยและสรางนวัตกรรม

ตรวจวิเคราะห ทดสอบและบริการคุณภาพ สอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ และรับรองมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล รวมถึง

ศึกษา วิจัย พัฒนา ความสามารถทางดานมาตรวิทยา และการพัฒนาระบบ กระบวนการ บุคลากร โครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพของประเทศ 

4. หนวยงานดานมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม

นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน บริหารจัดการและอํานวยความสะดวกในการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ทั้งดาน

เศรษฐกิจและสังคม 

5. หนวยงานดานการจัดการความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรม และหนวยงานผูใชประโยชน
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แนวทางการจัดประเภทหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม



แนวทางการจัดประเภทหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

แนวทางการดําเนินงาน

ระยะที่ 1
วัตถุประสงค

เพื่อใชในการดําเนินการที่จําเปนตอการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม

ระยะแรก อาทิ การสรรหาจากผูแทนหนวยในระบบวิจัยและนวัตกรรมมาดํารง

ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิในสภานโยบายฯ และ กสว. 

หนวยงานของรัฐทั้งที่เปนราชการและหนวยงานในกํากับที่เปนนิติบุคคล 

กลุมเปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดทํารายละเอียดบทบาท/ภารกิจของหนวยงานทุกประเภท

2. กําหนดรายช่ือหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

3. สงจดหมายเวียนและประชาสัมพันธการจัดประเภทหนวยงาน

4. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น

5. จัดทํารายช่ือหนวยงานเสนอตอสภานโยบายฯ

ระยะที่ 2
วัตถุประสงค

เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมทางดานนโยบาย 

ยุทธศาสตร แผน บุคลากร งบประมาณ และกฎหมายใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน และปรับปรุง/เพิ่มเติมรายช่ือหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

1. หนวยงานที่ไดจากรายช่ือในระยะที่ 1

2. หนวยงานเอกชน และหนวยงานอื่นที่ตองการเขาสูระบบวิจัยและ

นวัตกรรม 

กลุมเปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

1. ปรับปรุงหลักเกณฑการจัดแบงประเภทหนวยงานในระบบวิจัยและ

นวัตกรรม

2. ปรับปรุง/เพิ่มเติมรายช่ือหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม โดยเปดให

ลงทะเบียนและเปดรับฟงความเห็น 16
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1. หนวยงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร 

แผน และงบประมาณวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม

2. หนวยงานดานการใหทุน

3 .  หนวยงาน ท่ี ทํา วิ จัยและสร าง

นวัตกรรม 

4. หนวยงานมาตรวิทยา มาตรฐาน 

การทดสอบและบริการคุณภาพ

5. หนวยงานดานการจัดการความรู
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แนวทางการจัดประเภทหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

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)

หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัดกระทรวง สถาบันอุดมศึกษา (181) 

ของรัฐ (15)          มทร. (9)       มรภ. (38)

ในกํากับของรัฐ (26) เอกชน (72)

สถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยในสังกัด (21)

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรือทบวง (3)

หนวยงานอิสระของรัฐ (5)

หนวยงานของรัฐสภา/ศาล (2)

Presenter
Presentation Notes
อว.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกค.  กระทรวงการคลังพม.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทส.  กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมพณ. กระทรวงพาณิชย์รง.   กระทรวงแรงงานสธ.  กระทรวงสาธารณสุขนร.  สำนักนายกรัฐมนตรีกต.  กระทรวงการต่างประเทศกษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดศ.  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมท.  กระทรวงมหาดไทยวธ.   กระทรวงวัฒนธรรมอก.  กระทรวงอุตสาหกรรมกห.  กระทรวงกลาโหมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคมพน.  กระทรวงพลังงานยธ.  กระทรวงยุติธรรมศธ.  กระทรวงศึกษาธิการ
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