
     แนวทางการบรหิารจดัการและตดิตามโครงการวจิยั  
   ภายใตแ้ผนงานดา้นการสง่เสรมิวจิยัและพฒันา ปีงบประมาณ 2560 

 (ในสว่นทีก่ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นเจา้ภาพ) 
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งบประมาณแบบบรูณาการ ดา้นการสง่เสรมิวจิยัและพฒันา ปีงบประมาณ 2560   (งบประมาณ 15,408.21 ลบ.) 

R&D for competitiveness R&D for knowledge R&D for Infrastructure 

7,186.54 ลบ.  
46.64 % 

4,223.68 ลบ.  
27.41 % 

3,997.98 ลบ.  
25.95 % 

             นายเพิม่สขุ     สจัจาภวิฒัน ์  
ผูช้ว่ยปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



ตวัชีว้ดั 2.1   อนัดบัความสามารถการแขง่ขนัโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตร ์และดา้น

 เทคโนโลย ีจดัโดย IMD อยูใ่นล าดบั 1 ใน 30 

ตวัชีว้ดั 2.2   ผลงานวจิยัและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถ่กูน าไปใชใ้นการสรา้งมลูคา่ เชงิพาณิชยใ์หก้บั

 ภาคการผลติและบรกิาร และภาคธรุกจิ มจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของผลงานท ัง้หมด 

ตวัชีว้ดั 2.3   มลูคา่การลดหยอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลส าหรบัคา่ใชจ้า่ยวจิยัและพฒันา มจี านวนเพิม่ข ึน้

 ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ตอ่ปี 

ตวัชีว้ดั 2.4   นวตักรรมทางสงัคมและนวตักรรมส าหรบัผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีผ่ลติไดเ้อง

 ภายในประเทศ มจี านวนเพิม่ข ึน้ไมน่อ้ยกวา่ 1 เทา่ตวั 

เป้าหมายที ่1 เพิม่ความเขม้แข็งดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ 

ตวัชีว้ดั 1.1  สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยการลงทนุเพือ่การวจิยัและพฒันาเพิม่สูร่อ้ยละ 1.5 

 ของ GDP 

ตวัชีว้ดั 1.2  สดัสว่นการลงทนุวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนตอ่ภาครฐั เพิม่เป็น 

 70:30 

ตวัชีว้ดั 1.3  สดัสว่นการลงทนุวจิยัและพฒันาในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละ 

 เป้าหมายของประเทศ   : งานวจิยัพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรู ้

 : ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน บคุลากร และระบบมาตรฐาน เพิม่เป็น 55 : 25 : 20 

ตวัชีว้ดั 1.4 จ านวนบคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาเพิม่เป็น 25 คนตอ่ประชากร  

 10,000 คน 

เป้าหมายที ่2 เพิม่ความ สามารถในการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพือ่ยกระดบั
ความสามารถ การแขง่ขนัของภาคการผลติและบรกิาร และคณุภาพชวีติของประชาชนเป็น ๗๐: ๓๐ 

 
ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

 
1.ดา้นความ

ม ัน่คง 
2. ดา้นการสรา้ง 

ความสามารถในการแขง่ขนั  
3. ดา้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพคน 

4. ดา้นการสรา้งโอกาส ความเสมอภาค 
และเทา่เทยีมกนัทางสงัคม 

5. ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพ
ชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

6. ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันา
ระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 

 
1.  การเสรมิสรา้ง 

และพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย ์
2. การสรา้งความเป็นธรรม 
ลดความเหลือ่มล า้ในสงัคม  

3. การสรา้งความเขม้แข็ง 
ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

4. การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

9. การพฒันาภาค เมอืง  
และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ  

8. การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
วจิยั และนวตักรรม 

6. การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 
ในภาครฐัและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย 

5. ความม ัน่คง 
 

7. การพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส ์

10. การตา่งประเทศ  
ประเทศเพือ่นบา้น และภมูภิาค 

Thailand 4.0 SDGs 

SEP 



1. วจิยัและพฒันามุง่ตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาส าคญัของประเทศ 

บญัชสี ิง่ประดษิฐไ์ทย
,  

95.33 ลบ. 
(76.76%) 

 

งบประมาณแบบบรูณาการ ดา้นการสง่เสรมิวจิยัและพฒันา ปีงบประมาณ 2560   
กลุม่ Super Cluster /10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย จ าแนกรายหนว่ยงาน  

รายหนว่ยงาน รายสาขา 

(งบประมาณ 956.38 ลบ.) 

งบประมาณวจิยัแบบบรูณาการ ดา้นการสง่เสรมิวจิยัและพฒันา ปีงบประมาณ 2560  
กลุม่ Super Cluster /10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย จ าแนกรายสาขา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนอื, 16.04 ลบ., 

(1.68%) 
กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร , 
13.34 ลบ., (1.39%) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 
29.71 ลบ., (3.11%) 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่  
9.29 ลบ.,  (0.97%) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 
9.60 ลบ., (1%) 

ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย,ี 
168.13 ลบ., 17% 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
113.50 ลบ., 12% 

ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยา
ศาสตร ์ , 103.47 ลบ.,(10.82%) 

ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และภมูสิารสนเทศ , 36.00 ลบ., 

(3.76%) 

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม, 1.50 ลบ., 

(0.16%) 

มหาวทิยาลยัสวนดสุติ,  
5.80 ลบ., (0.61%) 

กองทนุสนบัสนนุการวจิยั ,  
450.00 ลบ., (47.05%) 

การแพทยค์รบวงจร,   
212.06 ลบ. , 
(22.17%) 

อล็ิกทรอนกิสอ์จัฉรยิะ,   
8.50 ลบ. , (0.89%) 

อาหารแหง่อนาคต,   
112.50 ลบ. , 
(11.76%) 

การเกษตรและ
เทคโนโลยชีวีภาพ,  
 185.85 ลบ. , 
(19.43%) 

ดจิติอล,   
101.27 ลบ., 
(10.59%) 

การทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้ ี 
และการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ,   

8.55 ลบ., (0.89%) 

เชือ้เพลงิชวีภาพ 
และเคมชีวีภาพ,  

 80.61 ลบ. , (8.43%) 

ยานยนตส์มยัใหม,่   
96.50 ลบ. , (10.09%) 

ขนสง่และการบนิ,   
61.00 ลบ., (6.38%) 

อืน่ๆ,   
11.04  ลบ. , (1.15%) 

อตุสาหกรรมหุน่ยนต,์   
78.50 ลบ. , (8.21%) 

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย : ผลงานวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิยไ์มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ 
 
ตวัชีว้ดัแนวทาง : โครงการวจิยัทีร่ว่มวจิยักบัภาคเอกชนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 



ประเด็นส าคญัในการบรรลเุป้าหมาย 

วจิยัและพฒันามุง่ตอบสนองภาคการผลติสาขายทุธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาส าคญัของประเทศ 

1 

3 

2 

  แผนงาน / แผนเงนิ 1 

  การมสีว่นรว่มของเอกชน  (In cash / In kind) 2 

  มมีลูคา่เพิม่ทีเ่กดิจากการใชป้ระโยชนจ์ากงานวจิยั 3 



พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจิยั บคุลากรดา้นการวจิยัและระบบมาตรฐานการวจิยัท ัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ 

วช. 
69.3235 

มจธ.  
15.00 

ม.ธ.  
5.2989 

สวทช. 
4.0 

ม.ราม 
1.4 

สป.ศธ.  
0.342 

งบประมาณ/หนว่ย:ลา้นบาท 

สป.วท 
646.2161 

ปส. 
18.5 

สทน. 
10.00 

ม.ขอนแกน่ 
78.622 

มจธ. 
73 

มอ.  
45.6 

มช. 
34.0172 

ม.อบุล 
31.1582 

ม.ศลิปากร 
8.25 

ม.ธ. 
7.315 

วช. 
1.8275 

ราชวทิยาลยั
จฬุาภรณ ์  
113.8942 

 

งบประมาณ/หนว่ย:ลา้นบาท 

สป.วท. 
1,840.80  

สวทน. 
115 

วว. 
53.5902 

สวทช. 
28.75 

สทน. 
8.75 

สป.ศธ. 
1.5 

สกอ. 
267 

ม.อบุล  
2.5974 

ม.สวนดสุติ  
3 

ม.ศลิปากร 
2.075 

สกว. 
782.8752 

สตร. 
8 

สวรส. 
10 

วช. 
66.3 

งบประมาณ/หนว่ย:ลา้นบาท 

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจิยั 
งบประมาณ 1,068.4002 ลา้นบาท 

12หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบสป.วท./ปส./สทน./ศก./มอ./อบ./มจธ./มช./มข./มธ./รจ./วช. 

พฒันา/มาตรฐานวจิยั 
งบประมาณ 95.3644 ลา้นบาท    

6 หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ : พว./สป.ศธ./มร./มจธ./มธ/วช. 

ตวัชีว้ดัแนวทาง : จ านวนความรว่มมอืการบรูณาการและ
การใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจิยัรว่มกนั 

ตวัชีว้ดัแนวทาง : จ านวนบคุลากรดา้นการวจิยัในสาขา
ส าคญัตอ่การพฒันาของประเทศเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 5 

ตวัชีว้ดัแนวทาง : จ านวนระบบ/มาตรฐานการวจิยัทีไ่ดร้บั
การปรบัปรงุและพฒันา (10 ระบบ/มาตรฐาน) 

 การพฒันาองคก์รใหเ้ป็นแหลง่เชือ่มโยงทางการวจิยัของ 
     ประเทศ และสรา้งศนูยก์ลางของประเทศกบัประเทศใน

กลุม่อาเซยีน 
 การสง่เสรมิและพฒันามาตรฐานการวจิยัในคน  
 จดัท ามาตรฐานการเลีย้งและใชส้ตัวเ์พือ่งานทาง

วทิยาศาสตร ์
 สรา้งมาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิารวจิยัใน

ประเทศไทย 
  การรองรบัโครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ใช้

สทิธปิระโยชนท์างภาษ ี
 พฒันาระบบมาตรฐานคณุภาพงานวจิยัของมหาวทิยาลยั 

 
 

 สง่เสรมิการเคลือ่นยา้ยบคุลากรภาครฐัไปท างานตามความ
 ตอ้งการภาคอตุสาหกรรมสาขายทุธศาสตร ์(Talent 
 Mobility) 
 พฒันาบคุลากรดา้น STEM และเพิม่ขดีความสามารถบคุลากร
 ดา้นวทน. ข ัน้สงูตามความตอ้งการในสาขายทุธศาสตรป์ระเทศ 
 สรา้งศกัยภาพและความสามารถนกัวจิยั ผลงานวจิยัและ
 นกัวจิยัทีม่คีณุภาพ 
 ทนุพฒันาศกัยภาพในการท างานวจิยัของอาจารยร์ุน่ใหม ่
 อาจารยร์ุน่กลาง วฒุเิมธวีจิยั เมธวีจิยัอาวโุส และศาสตรจารย์
 ดเีดน่  
 ทนุสนบัสนุนไปศกึษาวชิา ณ ตา่งประเทศ และในประเทศ ใน
 สาขาขาดแคลนและสนบัสนุน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
 สนบัสนุนการจดัหลกัสตูรการศกึษาระดบั ม.ปลาย ใน
 หลกัสตูรเฉพาะส าหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้น ว.และ ท.  
 

 การสง่เสรมิกจิการอทุยานวทิยาศาสตรภ์ูมภิาค และการ 
    บม่เพาะผูป้ระกอบการธุรกจิ  
 การกอ่สรา้งอาคารพฒันาวสัดอุา้งองิรบัรอง 
 ดา้นมาตรวทิยาเคม ี 
  การเพิม่ศกัยภาพดา้นมาตรวทิยารงัส ี

 การจดัต ัง้ศนูยส์ตัวท์ดลองเพือ่สนบัสนนุการวจิยั 
 ดา้นเภสชัรงัส ี 
 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่สนบัสนนุการเป็นเลศิ 

     รองรบัการวจิยัของมหาวทิยาลยั  
  การจดัต ัง้หอ้งปฏบิตักิารวจิยัวทิยาศาสตรฮ์าลาลช ัน้สงู 

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย : หนว่ยงานทีน่ าระบบ/มาตรฐานการวจิยัทีไ่ดร้บั
การพฒันาไปใชเ้พิม่เตมิ 

พฒันาบคุลากรดา้นการวจิยั 
งบประมาณ 3,190.2378 ลา้นบาท  

14 หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ : สป.วท./พว./สวทน./สทน./สป.ศธ./สกอ./ 
ศก./อบ./สต./สวรส./วช./สตร./วว./สกว. 

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย : หนว่ยงานทีใ่ชบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานทางการ
วจิยัเพิม่มากขึน้ 

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย : สดัสว่นบคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาตอ่
ประชากรเพิม่ข ึน้ 



แนวทางการบรูณาการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานรว่มกนั 
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              นายกรฐัมนตรไีดม้อบหมายใหก้ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นหนว่ยงานรวบรวม “ฐานขอ้มลูโครงสรา้ง

พืน้ฐานทางการวจิยั” ท ัง้เร ือ่งของอปุกรณ์และบคุลากร เพือ่เผยแพรฐ่านขอ้มลูใหป้ระชาชนและทกุภาคสว่นทีส่นใจไดท้ราบ

ขอ้มลูและสามารถน าผลงานงานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์ ซึง่เป็นจดุเร ิม่ตน้ในการเชือ่มโยงงานวจิยัและพฒันาระหวา่งภาครฐั 

ภาคอตุสาหกรรม ภาคเอกชน ภาคธรุกจิ และภาคประชาสงัคม  โดยรวบรวมขอ้มลูศกัยภาพทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

โครงสรา้งพืน้ฐานตา่งๆ ท ัง้บคุลากร นกัวชิาการ นกัวจิยั เครือ่งมอื หอ้งปฏบิตักิาร ความช านาญ การใชป้ระโยชน ์ฯลฯ ไวใ้น

ฐานขอ้มลูเดยีวกนั และใหบ้รกิารสบืคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

ความสามารถของฐานขอ้มลู 

รวบรวมขอ้มลูศกัยภาพทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งๆ ไวใ้นฐานขอ้มลูเดยีวกนั 

ใหบ้รกิารสบืคน้ขอ้มลูโครงสรา้งพืน้ฐานภาครฐัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมถงึ ส ารองเวลาใชง้าน 

 ไดแ้บบ One stop service ผา่นเว็บไซตท์ีส่ามารถเขา้ถงึไดต้ลอด 24 ช ัว่โมง 

        เพือ่สนบัสนนุแนวทางการบรูณาการการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานรว่มกนั จงึเห็นควรก าหนดความส าเร็จของ
โครงการทีเ่สนอขอสนบัสนนุงบประมาณดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจะตอ้งกรอก
ขอ้มลูของโครงการพืน้ฐานดงักลา่วในระบบ STDB 


