แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา

4. แผนภาพความเชื่อมโยง

ปี 2560
เป้ าหมายที่ 1 : วิจยั และพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสาคัญของประเทศ

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : ผลงานวิจยั สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการวิจยั ทีแ่ ล้วเสร็จ

ตัวชี้วดั

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : การวิจยั เพือ่ ตอบสนอง Super Clusters/
10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย

โครงการวิจยั ทีร่ ่วมวิจยั กับภาคเอกชนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
2. สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
4. ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนสนับสนุ นการวิจยั

แนวทางที่ 1.1.2 : การวิจยั มุ่งเป้ า

ความสาเร็จการดาเนินโครงการบรรลุเป้ าหมาย
ตามแผนร้อยละ 80

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
กระทรวงยุติธรรม
1. สถาบันเพือ่ การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

แนวทางที่ 1.1.3 : การขับเคลือ่ นบัญชีนวัตกรรมไทย
และบัญชีสงิ่ ประดิษฐ์ไทย

แนวทางที่ 1.1.4 : กลุ่มเรือ่ งท้าทายไทย/วาระแห่งชาติและอื่นๆ

ความสาเร็จการดาเนินโครงการบรรลุเป้ าหมาย
ตามแผนร้อยละ 80

ความสาเร็จการดาเนินโครงการบรรลุเป้ าหมาย
ตามแผนร้อยละ 80

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ
ทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
หน่ วยงานของรัฐสภา
1. สถาบันพระปกเกล้า
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
1. .สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา (ต่อ)
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 2 : วิจยั เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรูท้ มี่ ศี กั ยภาพ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการวิจยั สอดคล้องกับความต้องการของหน่ วยงานต่างๆไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

แนวทาง

แนวทางที่ 2.1.1 : การวิจยั พื้นฐาน

แนวทางที่ 2.1.2 : การวิจยั ประยุกต์

แนวทางที่ 2.1.3 : การวิจยั พัฒนา

ตัวชี้วดั

ความสาเร็จของการดาเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

ความสาเร็จของการดาเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

ความสาเร็จของการดาเนินโครงการบรรลุเป้ าหมายตามแผนรายปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
2. สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กระทรวงการคลัง

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

60. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
61. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
62. มหาวิทยาลัยมหิดล

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข้าว
2. กรมประมง
3. กรมปศุสตั ว์
4. กรมพัฒนาทีด่ นิ
5. กรมวิชาการเกษตร
6. กรมหม่อนไหม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมป่ าไม้
กระทรวงยุติธรรม
1. สานักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
6. มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

12. มหาวิทยาลัยนครพนม

47. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

13. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

55. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

56. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

57. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

58. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พระนครเหนือ

1. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
2. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
1. กรมพลศึกษา

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

64. มหาวิทยาลัยบูรพา

2. สถาบันการพลศึ กษา

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

65. มหาวิทยาลัยทักษิณ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

66. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. สานักงานปลัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

67. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มันคงของมนุ
่
ษย์

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

68. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. กรมการข้าว

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

69. มหาวิทยาลัยพะเยา

2. กรมประมง

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

70. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
71. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
73. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

3. กรมปศุสตั ว์

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

49. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
51. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
52. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
53. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูม ิ

74. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4. กรมอนามัย
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่ วยงานของศาล
1. สานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ
หน่ วยงานอิสระของรัฐ
1. สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
2. องค์การสวนสัตว์

4. กรมพัฒนาทีด่ นิ
5. กรมวิชาการเกษตร
6. กรมหม่อนไหม
7. สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นทีส่ ู ง
(องค์การมหาชน)
กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมป่ าไม้
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงแรงงาน
1. สานักงานปลัด กระทรวงแรงงาน
2. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
2. สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

3. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
4. สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ
2. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
4. สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. มหาวิทยาลัย แม่โจ้
8. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
9. มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
15. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
16. มหาวิทยาลัยนครพนม
17. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้ นสมเด็จ
เจ้าพระยา
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
33. มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

69. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
70. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
71. มหาวิทยาลัยมหิดล

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

พระนครเหนือ

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

73. มหาวิทยาลัยบูรพา

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

74. มหาวิทยาลัยทักษิณ

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

75. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

41. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

76. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

42. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

77. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

44. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

78. มหาวิทยาลัยพะเยา

45. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

79. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
80. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
82. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

46. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

83. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กระทรวงสาธารณสุข
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1. กรมการแพทย์
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. กรมควบคุมโรค
3. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
การแพทย์ทางเลือก
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6. กรมอนามัย
56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี
57. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กระทรวงหรือทบวง
58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. สานักงานตารวจแห่งชาติ
59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หน่ วยงานอิสระของรัฐ
1. สานักงานคณะกรรมการป้ องกัน และ
61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
รัฐวิสาหกิจ
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูม ิ 1. การเคหะแห่งชาติ
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. องค์การสวนสัตว์
66. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนสนับสนุนการวิจยั
68. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

52. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กระทรวงกลาโหม
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
53. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
1. สานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
2. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สุวรรณภูม ิ
มหาชน)
55. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
57. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
1. กรมการข้าว
ธนบุรี
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2. กรมประมง
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 59. มหาวิทยาลัยมหิดล
3. กรมปศุสตั ว์
60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
4. กรมพัฒนาทีด่ นิ
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พระนครเหนือ
5. กรมวิชาการเกษตร
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 61. มหาวิทยาลัยบูรพา
6. กรมหม่อนไหม
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
62. มหาวิทยาลัยทักษิณ
กระทรวงคมนาคม
63. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. กรมทางหลวง
64. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
65. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. กรมป่ าไม้
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กระทรวงพาณิ ชย์
66. มหาวิทยาลัยพะเยา
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและ
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
67. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
68. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กระทรวงยุติธรรม
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
69. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. สานักงานกิจการยุติธรรม
70. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
71. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
72. สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้า
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
2. สานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
และการพัฒนา (องค์ การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
73. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กระทรวงสาธารณสุข
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
และการแพทย์ทางเลือก
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
6. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4. กรมสุขภาพจิต
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5. กรมอนามัย
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี
10. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
49. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กระทรวงหรือทบวง
11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตะวันออก
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
12. มหาวิทยาลัยนครพนม
50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รัฐวิสาหกิจ
13. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
51. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1. องค์การพฤกษศาสตร์
รัตนโกสินทร์
2. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา (ต่อ)
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

เป้ าหมายที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั บุคลากรด้านการวิจยั และระบบมาตรฐานการวิจยั ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : หน่ วยงานทีน่ าระบบ/มาตรฐานการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาไปใช้เพิม่ เติม

ตัวชี้วดั ที่ 3.2 : หน่ วยงานทีใ่ ช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั เพิม่ มากขึ้น

ตัวชี้วดั ที่ 3.3 : สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาต่อประชากรเพิม่ ขึ้น

แนวทางที่ 3.1.1 : พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจยั

แนวทางที่ 3.2.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั

แนวทางที่ 3.3.1 : พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั

จานวนระบบ/มาตรฐานการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงและพัฒนา (10 ระบบ/มาตรฐาน)

จานวนความร่วมมือการบูรณาการและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการวิจยั ร่วมกัน

จานวนบุคลากรด้านการวิจยั ในสาขาสาคัญต่อการพัฒนาของประเทศ เพิม่ ขึ้นร้อยละ5

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
3. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

แนวทาง

ตัวชี้วดั

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
2. สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
4. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
กระทรวงสาธารณสุข
1. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
2. สานักงานตารวจแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนสนับสนุ นการวิจยั

