
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการวจิยัและพฒันา 

ปี 2560  

เป้าหมายท่ี 1 : วิจยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาส  าคญัของประเทศ 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.1  : ผลงานวิจยัสามารถน าไปใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชยไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของโครงการวิจยัทีแ่ลว้เสร็จ 

 

 แนวทางท่ี 1.1.1 : การวิจยัเพือ่ตอบสนอง Super Clusters/ 

10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 

 

โครงการวิจยัทีร่่วมวิจยักบัภาคเอกชนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 

 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  

2. ส  านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ  

3. ส  านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 

4. ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)  

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

2. มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  

3. มหาวิทยาลยัมหดิล  

4. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

5 มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 

6. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

7. มหาวิทยาลยัสวนดุสติ  

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน 

1. กองทุนสนบัสนุนการวิจยั  
 

แนวทางท่ี 1.1.2 : การวิจยัมุ่งเป้า 

 

 

ความส  าเร็จการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนรอ้ยละ 80 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่  

กระทรวงยุติธรรม 

1. สถาบนัเพือ่การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. ส  านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ  

2. สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 

2. มหาวิทยาลยัศิลปากร  

3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  

4. มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

ส่วนราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส  านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  

รฐัวิสาหกิจ 

1. การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย  
 

แนวทางท่ี 1.1.3 : การขบัเคลือ่นบญัชีนวตักรรมไทย 

และบญัชีสิง่ประดิษฐไ์ทย 

 

 

ความส  าเร็จการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนรอ้ยละ 80 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. ส  านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ส่วนราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือ

ทบวง 

1. ส  านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  

 

แนวทางท่ี 1.1.4 : กลุ่มเรือ่งทา้ทายไทย/วาระแห่งชาติและอื่นๆ 

 

 

 ความส  าเร็จการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนรอ้ยละ 80 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมวิชาการเกษตร  

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 

2. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

4. มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

5. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ส่วนราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส  านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  

หน่วยงานของรฐัสภา 

1. สถาบนัพระปกเกลา้  

หน่วยงานอสิระของรฐั 

1. .ส  านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ   

รฐัวิสาหกิจ 

1. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. ส  านกังานคณะกรรมการ

วิจยัแห่งชาติ  

2. ส  านกังานปลดักระทรวง

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

4. แผนภาพความเช่ือมโยง 



              แผนงานบูรณาการสง่เสริมการวจิยัและพฒันา (ตอ่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายท่ี 2 : วิจยัเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 2.1  : องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวิจยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 

 

 

 

แนวทางท่ี 2.1.1 : การวิจยัพื้นฐาน 

 

 ความส  าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 

แนวทางท่ี 2.1.2 : การวิจยัประยุกต ์

 

 ความส  าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 

 

แนวทางท่ี 2.1.3 : การวิจยัพฒันา 

 

 ความส  าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

 

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมการขา้ว  

2. กรมประมง  

3. กรมปศุสตัว ์

4. กรมพฒันาทีด่นิ 

5. กรมวชิาการเกษตร  

6. กรมหม่อนไหม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1. กรมป่าไม ้ 

กระทรวงยุติธรรม 

1. ส านกังานกจิการยุติธรรม  

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. ส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ  

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

2. มหาวทิยาลยันเรศวร 

3. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

4. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 

5. มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

6. มหาวทิยาลยัศิลปากร 

7. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

8. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

9. มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

10. สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

11. มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  

12. มหาวทิยาลยันครพนม  

13. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 

14. มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

16. มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

17. มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ  

18. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย  

19. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่  

20. มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

21. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

22. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

23. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

24. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์  

 

 

25. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

26. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์ 

27. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

28. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

29. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม  

30. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

31. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  

32. มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

33. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

34. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  

35. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด  

36. มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  

37. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  

38. มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง  

39. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  

40. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  

41. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  

42. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์  

43. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ 

44. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

45. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  

46. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

47. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  

48. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  

49. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

50. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์  

51. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

52. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

53. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  

54. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  

55. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  

56. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

57. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

58. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

 

 

60. มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

61. มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

62. มหาวทิยาลยัมหดิล  

63. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ  

64. มหาวทิยาลยับูรพา  

65. มหาวทิยาลยัทกัษิณ  

66. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

67. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

68. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

69. มหาวทิยาลยัพะเยา 

70. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

71. มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

72. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

73. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ  

74. มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย 

และการแพทยท์างเลอืก  

2. กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 

3. กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  

4. กรมอนามยั  

ส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี 

กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

หน่วยงานของศาล 

1. ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ  

หน่วยงานอิสระของรฐั 

1. ส านกังานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชน

แห่งชาติ  

รฐัวิสาหกิจ 

1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์  

2. องค์การสวนสตัว ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 

4. สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

2. ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

3. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 

4. ส านกังานคณะกรรมการการ

อาชวีศึกษา  

5. มหาวทิยาลยันเรศวร  

6. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

7.  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 

8. มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

9. มหาวทิยาลยัศิลปากร  

10. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

11. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

12. มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

13. สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

14. สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั  

15. มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  

16. มหาวทิยาลยันครพนม 

17. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  

18. มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  

19. มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

20. มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

21. มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ  

22. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย   

23. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่  

24. มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

25. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี  

26. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

27. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา  

28. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

29. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์  

30. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ

เจา้พระยา 

31. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรมัย์ 

32. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  

33. มหาวทิยาลยัราชภพัระนครศรีอยุธยา  

กระทรวงการคลงั 

1. ส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ  

2. ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

1. กรมพลศึกษา 

2. สถาบนัการพลศึกษา  

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย  ์

1. ส านักงานปลดักระทรวงพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมการขา้ว  

2. กรมประมง 

3. กรมปศุสตัว ์ 

4. กรมพฒันาทีด่นิ  

5. กรมวชิาการเกษตร  

6. กรมหม่อนไหม  

7. สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นทีสู่ง 

(องค์การมหาชน)  

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1. กรมป่าไม ้ 

2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดลอ้ม   

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

กระทรวงแรงงาน 

1. ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน  

2. กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  

กระทรวงวฒันธรรม 

1. กรมส่งเสริมวฒันธรรม 

2. ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  

3. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. กรมวทิยาศาสตร์บริการ  

2. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ  

 

69. มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  

70. มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  

71. มหาวทิยาลยัมหดิล 

72. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 

73. มหาวทิยาลยับูรพา   

74. มหาวทิยาลยัทกัษิณ  

75. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

76. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

77. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

78. มหาวทิยาลยัพะเยา  

79. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   

80. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

81. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

82. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

83. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมการแพทย์ 

2. กรมควบคุมโรค  

3. กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืก 

4. กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 

5. กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

6. กรมอนามยั 

ส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี 

กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  

2. ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

หน่วยงานอิสระของรฐั 

1. ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

รฐัวิสาหกิจ 

1. การเคหะแห่งชาติ  

2. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง

ประเทศไทย  

3. องค์การสวนสตัว ์

กองทุนและเงินทุนหมนุเวียน 

1. กองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม  

35. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

36. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี 

37. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  

38. มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต  

39. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  

40. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  

41. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  

42. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด  

43. มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  

44. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  

45. มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง  

46. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  

47. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  

48. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  

49. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  

50. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  

51. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์  

52. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ  

53. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

54. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ ์ 

55. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  

56. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

57. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  

58. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  

59. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

60. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ 

61. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

62. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

63. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  

64. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  

65. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  

66. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

67. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

68. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

 

 

 

 

กระทรวงกลาโหม 

1. ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

2. สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องค์การ

มหาชน) 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย  ์

1. กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมการขา้ว  

2. กรมประมง  

3. กรมปศุสตัว ์ 

4. กรมพฒันาทีด่นิ 

5. กรมวชิาการเกษตร 

6. กรมหม่อนไหม 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1. กรมป่าไม ้ 

กระทรวงพาณิชย  ์

1. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและ

เครื่องประดบัแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงยุติธรรม 

1. ส านักงานกจิการยุติธรรม  

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. กรมวทิยาศาสตร์บริการ  

2. ส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ  

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

2. ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

3. มหาวทิยาลยันเรศวร  

4. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

5. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 

6. มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

7. มหาวทิยาลยัศิลปากร  

8. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

9. มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

10. สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์  

11. มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  

12. มหาวทิยาลยันครพนม  

13. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  

 

 

14. มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

16. มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ  

17. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

18. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่  

19. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี  

20. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา  

21. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  

22. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

23. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

24. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์ 

25. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  

26. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

27. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม  

28. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

29. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี  

30. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  

31. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  

32. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  

33. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  

34. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด  

35. มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  

36. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  

37. มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง  

38. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  

39. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  

40. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  

41. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  

42. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  

43. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์  

44. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ  

45. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

46. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  

47. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

48. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

49. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวนัออก  

50. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

51. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รตันโกสนิทร์  

 

52. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

53. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

54. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

สุวรรณภูม ิ 

55. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  

56. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  

57. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

58. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี  

59. มหาวทิยาลยัมหดิล  

60. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ  

61. มหาวทิยาลยับูรพา  

62. มหาวทิยาลยัทกัษิณ  

63. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

64. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

65. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

66. มหาวทิยาลยัพะเยา  

67. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

68. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

69. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

70. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ  

71. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

72. สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้ 

และการพฒันา (องค์การมหาชน) 

73. ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์  

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย 

และการแพทยท์างเลอืก 

2. กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

3. กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  

4. กรมสุขภาพจติ  

5. กรมอนามยั  

6. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข  

ส่วนราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี 

กระทรวงหรือทบวง 

1. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  

รฐัวิสาหกิจ 

1. องค์การพฤกษศาสตร์  

2. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย 

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. ส  านกังานคณะกรรมการ

วิจยัแห่งชาติ  

2. ส  านกังานปลดักระทรวง

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี



แผนงานบูรณาการสง่เสริมการวจิยัและพฒันา (ต่อ) 

เป้าหมายท่ี 3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิยั บุคลากรดา้นการวจิยัและระบบมาตรฐานการวิจยัท ัง้ในเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

 

 

แนวทางท่ี 3.1.1 : พฒันาระบบ/มาตรฐานวิจยั 

 

 

จ านวนระบบ/มาตรฐานการวิจยัทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา (10 ระบบ/มาตรฐาน) 

 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. ส  านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

2. มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  

4. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ส่วนราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส  านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  

  

 

 

แนวทางท่ี 3.2.1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวิจยั 

 

 

 จ านวนความร่วมมอืการบูรณาการและการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพื้นฐาน 

ดา้นการวิจยัร่วมกนั 

 

แนวทางท่ี 3.3.1 : พฒันาบุคลากรดา้นการวิจยั 

 

 

 จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัในสาขาส  าคญัต่อการพฒันาของประเทศ เพิม่ขึ้นรอ้ยละ5 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

2. ส  านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

3. ส  านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ  

4. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)  

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

2. ส  านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4. มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

5. มหาวิทยาลยัสวนดุสติ  

กระทรวงสาธารณสุข 

1. สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข  

ส่วนราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส  านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

2. ส  านกังานต ารวจแห่งชาติ 

รฐัวิสาหกิจ 

1. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน 

1. กองทุนสนบัสนุนการวิจยั 
 

เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั 

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 3.1 : หน่วยงานทีน่ าระบบ/มาตรฐานการวิจยัทีไ่ดร้บัการพฒันาไปใชเ้พิม่เติม 

 

 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 3.2 : หน่วยงานทีใ่ชบ้ริการโครงสรา้งพื้นฐานทางการวิจยัเพิม่มากขึ้น 

 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 3.3  : สดัส่วนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาต่อประชากรเพิม่ขึ้น 

 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. ส  านกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

2. ส  านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ  

3. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มหาวิทยาลยัศิลปากร  

2. มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

3. มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

4. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

5. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

6. มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

7. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

8. ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์ 

ส่วนราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

1. ส  านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. ส  านกังานคณะกรรมการ

วิจยัแห่งชาติ  

2. ส  านกังานปลดักระทรวง

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี


