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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ของ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของสถาบัน

มาตรวิทยาแห่งชาติ สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ในส่วนของ แผนระดับที่ 2 สถาบันมีความเชื่อมโยงกับ 3 แผน 
ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันมีความเชื่อมโยงกับประเด็น
หลักได้ 4 ประเด็น ดังนี้  (1) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  (2) ประเด็นที่ ๗ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  (3) ประเด็นที่ ๘ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ และ (4) ประเด็นที่ ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สถาบันมีความเชื่อมโยงในหัวข้อ
ที่ 3 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ หัวข้อย่อย 3.3 การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ 
(Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation) และหัวข้อย่อย 3.4 
การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs   

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สถาบันมีความ
เชื่อมโยงในยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

และในส่วนของแผนระดับ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ
แผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท า
ขึ้นตามพันธกรณี หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ โดยแผนปฏิบัติราชการ
รายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 เรื่องหลักที่มีความสอดคล้องกับ
แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ดังนี้  (1) มาตรวิทยาเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต  (2) พัฒนาความสามารถด้านการวัดเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  (3) 
ยกระดับการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่   (4) น ามาตร
วิทยาไปใช้สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ (5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยา 

นอกจากนี้ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    
มีความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -  
2565) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติด้วย ทั้งนี้แผนดังกล่าว จะสามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายได้ โดยสถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากส านักงบประมาณ จ านวน 460,259,600 บาท ที่มีความสอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ  
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑   ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)  
๑)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดย
เกี่ยวข้องใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นที่ ๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
ประเด็นที่ ๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
ประเด็นที่ ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  

(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ ๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมและบริการ โดยการน าเทคโนโลยี
มาตรวิทยามาสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
สามารถขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการวัด ด้วยบุ คลากรที่มี
ทักษะและความรู้เฉพาะทางด้านมาตรวิทยา 

ประเด็นที่ ๔.๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
หากประเทศไทยต้องการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ

ภูมิภาคอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยจ าเป็นต้องพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศ เช่น โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และดิจิทัล การแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านอ่ืน ๆ โดย
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันจะส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านการวัดให้เกิด
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รวมถึง สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ให้สามารถรองรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ประเด็นที่ ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
สถาบันด าเนินโครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพ่ือรองรับการพัฒนา

ขีดความสามารถทางการวัดและเครื่องมือมาตรฐานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเคมีและชีวภาพ ด้านพลังงาน ทั้ง
ยังรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรวมถึง โครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เพ่ือมุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
และอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีโครงการ/กิจกรรมยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการแก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ โดย
เพ่ิมขีดความสามารถด้านมาตรวิทยาให้แก่ผู้ประกอบการ โดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบที่
สามารถน าไปใช้งานได้จริง อีกท้ังพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้แก่แรงงาน 
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๒.๒   แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  
๒.๒.๑   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(๑) ประเด็นที่ ๔. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่  ๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ  
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :  

โครงการ/กิจกรรมของสถาบันมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและมาตรฐานที่ส าคัญ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการ รวมถึง ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
อาหาร เกษตรแปรรูปและชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ โดยน ามาตรวิทยาไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
และบริการ และยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบในอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ  
   แนวทางการพัฒนา : พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่าง

บูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึง
อุตสาหกรรมและบริการที่เก่ียวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่ทีเ่หมาะสม  

   เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน  

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
ความไม่สมบูรณ์ของความสามารถทางการวัดด้านเคมีและ

ชีวภาพ ทั้งในเชิงปริมาณที่ยังคงไม่เพียงพอ ในเชิงความครอบคลุมในสาขาการวัดและในเชิงช่วงการวัด
ตามความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งในการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ
ของประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องอาศัยผลการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบที่ถูกต้อง
และแม่นย า เพราะหากเกิดความผิดพลาดจากการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบอาจส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ใช้งานทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิตและผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ สถาบันจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถทางการวัดด้านเคมีและชีวภาพเพ่ิมขึ้น ในครบถ้วนทั้งปริมาณ สาขาการ
วัด และช่วงการวัด เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชีวภาพให้สามารถขยายขี ด
ความสามารถในการผลิตและการให้บริการต่อไป 

๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ครบวงจร  

   แนวทางการพัฒนา : ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์ให้เทียบเท่ากับระดับสากล ยกระดับการแพทย์และบริการ
สุขภาพแผนไทย สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอ านวยความ
สะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้มากข้ึน  
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   เป้าหมายของแผนย่อย : อุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 
ข้อมูลจาก UN World Population Prospects (๒๐๑๕) 

พบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยจะมีผู้มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปร้อยละ ๑๓ โดยคาดว่าปี พ.ศ. ๒๕๙๓ จะ
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๓๐ และแนวโน้มประชากรโลกก็มีสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยเพ่ิมขึ้นเช่นกัน การแพทย์
และสาธารณสุขจึงจ าเป็นต่อประชากรในประเทศอย่างยิ่งอีกทั้งชาวต่างชาติยังนิยมเดินทางมารับการ
รักษาในประเทศไทยอย่างยาวนาน นอกจากการบริการที่ดีแล้ว เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ รวมถึง 
บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวมีส่วนส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ใช้บริการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจึงจัดท าโครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการ
แพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล โดยยกระดับมาตรฐานการวัดของ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบทางการแพทย์ สร้างนวัตกรรมต้นแบบและถ่ายทอด
ให้กับผู้ประกอบการทางการแพทย์ในประเทศ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการในประเทศและ
ภูมิภาค 

๔) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  

   แนวทางการพัฒนา : ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต
ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและสร้างระบบของไทย ให้มีความสามารถในการแขงขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น 
เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ รวมถึงการสร้างโมเดลในการท า
ธุรกิจใหมใ่นอนาคต  

   เป้ าหมายของแผนย่อย  : อุตสาหกรรมและบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 
ผู้ ผลิ ตและให้ บ ริการเทคโน โลยี ดิ จิทั ล  ข้ อมู ล  และ

ปัญญาประดิษฐ์จะสามารถขยายตัวได้ จ าเป็นต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพด้านการตรวจสอบความใช้ได้ของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้
เป็นตามมาตรฐาน ISO9283 และโครงการอื่น ๆ ของสถาบันจะช่วยให้ผู้ผลิตและให้บริการสามารถพัฒนา
ระบบตรวจสอบเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

(๒) ประเด็นที่ ๗. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน  
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : เป็นการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและสนับสนุนการวัดให้ครอบคลุมการใช้งาน เพ่ือส่งเสริมการขนส่งทางรางทั้งด้าน
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สมรรถนะการขับเคลื่อน ระบบอาณัติสัญญาณ ด้านความปลอดภัย ฯลฯ ให้สามารถเชื่อมโยงทั่วประเทศ 
ทั้งในเขตเมืองใหญ่และในส่วนภูมิภาค  

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์  

   แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนใหเกิดการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการคมนาคม และระบบโลจิสติกสที่ทันสมัยภายในประเทศ เพ่ือ
ลดการพ่ึงพาการน าเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยการสราง นวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนา และรับ
การถายทอดและตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม ใหกับภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการขนสงและโลจิสติกส เชน วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟา และเครื่องกล แบตเตอรี่ รถไฟฟา 
รถจักรและลอเลื่อน เปนตน รวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ทันสมัยมาใชในกระบวนการ
ขนสงและระบบโลจิสติกสเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการในรูปแบบ last mile delivery 
เชน การใชอากาศยานไรคนขับ การใชหนุยนตในการขนสงสินคา เปนตน  

   เป้าหมายของแผนย่อย : ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง  

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 
จากนโยบายรัฐบาลที่มีแผนจะพัฒนาระบบรถไฟความเร็ว

สูง และส่งเสริมการคมนาคมระบบราง ซึ่งต้องมีมาตรฐาน ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างทางรถไฟ ด้านระบบอาณัติสัญญาณ ด้านระบบไฟฟ้า ด้านการด าเนินการ ด้านตัวรถไฟ และ
ด้านความปลอดภัย สถาบันจึงจัดท าโครงการเพ่ือสร้างมาตรฐานการวัดและความสามารถใหม่ทางการวัด
ที่ครอบคลุมและจ าเป็นต่อการพัฒนาระบบราง โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูง รวมทั้ง ประยุกต์ใช้กับระบบ
ขนส่งและอุตสาหกรรมอ่ืนได้อีกด้วย โดยโครงการจะเน้นพัฒนามาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณ ด้าน
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างทางรถไฟ และด้านการด าเนินการเป็นหลัก 

(๓) ประเด็นที่ ๘. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่  

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมาย ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุค

ใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น  
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  : มุ่งเน้นยกระดับ

คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ โดยใช้เทคโนโลยีมาตรวิทยาในการส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดย่อมให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการ
ให้บริการ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านมาตรวิทยา เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลและ
เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่
เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

   แนวทางการพัฒนา : ยกระดับบริการและโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางคุณภาพ ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือแกจุดออน และเสริมสรางจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับ
บริการโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ไดแก การก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง 
และมาตรวิทยา เพ่ือสนับสนุนการยกระดับสินคา และบริการที่มีความจ าเปนใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ระดับระหวางประเทศ เพ่ิมบทบาทการเปนผูรวมก าหนด มาตรฐานในเวทีสากล สรางกลไกผูบริโภคให



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ   6 

เข้มแข็ง สนับสนุนใหผูประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนมาตรฐานใหมากขึ้น สามารถสงมอบสินคาและ
บริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน หรือความตองการเฉพาะ ของผูซื้อก าหนด อันจะท า
ใหสินคาและบริการนั้นสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูง หรือตลาดเฉพาะกลุม 

   เป้าหมายของแผนย่อย : อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ
วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น  

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายโดยน าเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาในการเพ่ิม ขีดความสามารถให้แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถ
สร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมอีกด้วย 

(๔) ประเด็นที่ ๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ ๑. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : สนับสนุนการพัฒนา

มาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศและ
สอดคล้องกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรม โดยการพัฒนามาตรฐานด้านการวัดและวัสดุอ้างอิง เพ่ือน าไป
สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนใน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

   แนวทางการพัฒนา : พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และ
การวิเคราะหทดสอบที่เปนที่ยอมรับตามขอตกลง ระหวางประเทศและสอดรับกับความจ าเปนของ
อุตสาหกรรมปจจุบัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือใหสามารถสงมอบสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหวางประเทศ หรือความตองการเฉพาะที่ผูซื้อ
ก าหนด อันจะท าใหสินคาและบริการนั้นสามารถแขงขันได้ในตลาดโลก  

   เป้ าหมายของแผนย่อย  : จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 
การพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ การวิเคราะห์และ

ทดสอบล้วนต้องการระบบมาตรวิทยาที่ถูกต้องและแม่นย า เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าและ
บริการ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจัดท าโครงการในการ
พัฒนาระบบมาตรวิทยาที่ถูกต้องและแม่นย าในสาขาต่าง ๆ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพตาม
นโยบายของรัฐบาล รวมถึงเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและคุณภาพชีวิตของภาคสังคมและประชาชน 
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๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
๑.1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ  
หัวข้อย่อย ๓.๓ : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ 

(Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation) 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศขึ้นอยู่กับความสามารถของ

ภาคการผลิตและภาคบริการ โดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีปัจจัยหลัก 
๓ ประการ คือ “คุณภาพ (Quality)” “ต้นทุน (Cost)” และ “การส่งมอบสินค้า (Delivery)” ในส่วนของ
คุณภาพนั้นจ าเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ ประกอบด้วย มาตรวิทยา (Metrology) การ
ก าหนดมาตรฐาน (Standard) การทดสอบ (Testing) การบริหารคุณภาพ (Quality Management) 
หรือที่เรียกว่า MSTQ หรือ “การมาตรฐาน” 

1.๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน : สงเสริมและสนับสนุนใหมีกระบวนการ
ท างานแบบ Platform/Network เพ่ือใหเกิดการท างานรวมกันระหวางหนวยงานส าคัญดานการเพ่ิมผลิต
ภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศ  

1.๓) กิจกรรม : การสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (National 
Quality Infrastructure & Services: NQIS) 

1.๔) เป้าหมายกิจกรรม : ประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคุณภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าและบริการที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ 

 (1) ความสามารถทางการวัดและวิเคราะห์ของประเทศไทยดี
ที่สุดในอาเซียนและดีที่สุด ๑ ใน ๕ ของเอเชีย 

(2 ) การรับ รองระบบ งาน  (accreditation) เป็ น ระบบ มี
ประสิทธิภาพ เพียงพอและได้รับการยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

(3) บริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลก
และมีคุณภาพสม่ าเสมอ 

2.๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 
หัวข้อย่อย ๓.๔ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือบริหารการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs 
2.๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน : น าเทคโนโลยีมาตรวิทยาไปใช้เพ่ือ

ยกระดับกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ และเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและกระบวนการผลิตของ
ผู้ประกอบการขนาดย่อม 

2.๓) กิจกรรม 
(1) พัฒนาองค์ความรู้ 
(2) ออกแบบและสร้างเครื่องมือต้นแบบ 
(3) ให้ค าปรึกษา 
(4) เก็บข้อมูลผลการด าเนินการ 
(5) จัดอบรม/สัมมนา 

 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ   8 

2.๔) เป้าหมายกิจกรรม 
(1) สามารถพัฒนาเทคโนโลยี หรือต้นแบบนวัตกรรมการวัด ที่

สามารถใช้งานได้จริง 
(2) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมสามารถลดต้นทุนที่เกิด

จากการจ้างบริษัทต่างประเทศ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมผลิต 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) วัตถุประสงค์ที่ ๓. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ 

และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้
นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหาร และน้ า  

๒) เป้าหมายรวมที่ ๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได้  
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม  
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒. เพ่ิมความสามารถในการ

ประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ ยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการ
ผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๓. พัฒนาสภาวะแวดลอมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ข้อ ๓.) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และ

ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐  
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

– ๒๕๖๕ 
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ

ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖5) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาต ิ 

๓.๑  ภาพรวม 
๓.๑.๑  วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

สถาบันมาตรวิทยาหนึ่งในห้าของเอเชีย ผลิตนวัตกรรมบริการที่ตอบสนอง
ความจ าเป็นของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศสู่สากล และสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๓.๑.๒  พันธกิจของส่วนราชการ 
1. พัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และผลิตวัสดุอ้างอิง ให้เป็นที่ยอมรับ

ระหว่างประเทศ และครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศ 
2. สร้างเครือข่าย และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบ

เทียบในประเทศ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นที่ยอมรับในระหว่างประเทศ 
3. บูรณาการในการสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของ

ประเทศให้มีประสิทธิผล 
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาในภาคการศึกษา ภาคการผลิตและ

บริการ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม และยกระดับความสามารถภาคการผลิตและบริการ เพ่ือ
ศักยภาพการแข่งขัน 

5. สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ด้าน
การคุ้มครองทางการค้าและผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความ เป็น
ธรรมทางกฎหมาย 

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านมาตรวิทยาในระดับภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศ 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 

๓.๒.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง มาตรวิทยาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและ           
บริการแห่งอนาคต  

๑)  เป้าหมาย  
น าเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาไปใช้ในการยกระดับการวิจัย พัฒนา และ

สร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๒)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

(๒.๑)  จ านวนวัสดุอ้างอิง วิธีการสอบเทียบ ที่ได้รับการพัฒนา เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมชีวภาพ  30  รายการ   

(๒.๒)  จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ เป็นไปตามมาตรฐาน 
สามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์  200,000  รายการ   

(๒.๓)  จ านวนนวัตกรรม ต้นแบบการวัด มาตรฐานการปฏิบัติ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทย  10  รายการ 
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๓)  แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑)  ยกระดับมาตรฐานการวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารใน

ประเทศให้มีความถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงไปยังการวัดระดับปฐมภูมิได้ โดยการพัฒนาวิธีการสอบเทียบ 
วัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยา และโปรแกรมทดสอบความช านาญ และถ่ายทอดมาตรฐานการวัด
แห่งชาติที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ไปสู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยผ่าน
การฝึกอบรมและการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดระดับประเทศในพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร กับ
หน่วยงานมาตรวิทยาของประเทศอ่ืนๆ  

(๓.๒)  สนับสนุนห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางการแพทย์ให้สามารถน า
เทคโนโลยีมาตรวิทยาไปต่อยอดหรือถ่ายทอดค่ามาตรฐานได้ โดยการสร้างมาตรฐานการวัดเครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สู่ภาคบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  

(๓.3)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและมาตรฐานด้านมาตรวิทยาที่ส าคัญ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ เพ่ือยกระดับผลิตภาพการผลิต สนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และการผลิตรูปแบบ
ใหม่ที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 

๔)  แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
(๔.1)  โครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารด้วยระบบ

มาตรวิทยา เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการส่งออก 
(๔.2)  โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 

Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล 
(๔.3)  โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยาน

ยนต์สู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา   
(๔ .4 )  โครงการพัฒ นางานบริการตรวจสอบสมรรถนะหุ่ นยนต์

อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย 

๓.๒.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาความสามารถด้านการวัดเพื่อโครงสร้าง      
พืน้ฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

๑)  เป้าหมาย  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านมาตรวิทยา เพ่ือรองรับการ

พัฒนามาตรฐานการวัดระบบรางของประเทศ 
๒)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการลดการสูญเสียเงินตราในการวัด
เครื่องมือและทดสอบซึ่งใช้ในการวัดและทดสอบ ในระบบรางและโลจิสติกส์ไปสอบเทียบยังต่างประเทศ 
หรือการจ้างงานให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาสอบเทียบ 50 ล้านบาทต่อปี 

๓)  แนวทางการพัฒนา  
(๓.๑)  น าเทคโนโลยีมาตรวิทยาไปสนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยภายในประเทศ เพ่ือลดการพ่ึงพาการ
น าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการสร้างนวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนาโครงการที่ส่งเสริมด้าน
ความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลด้านคมนาคมขนส่ง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลากรทั้งภาครัฐเอกชน
และภาคการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทดสอบและบ ารุงรักษาระบบการขนส่งทางราง 
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๔)  แผนงาน/โครงการ ส าคญั 
(๔.๑)  โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง 

๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ยกระดับการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ และ  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  

๑)  เป้าหมาย  
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ได้รับการ

ยกระดับเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ 
๒)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

SME ที่ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ไม่น้อยกว่า 
20 ล้านบาท 

๓)  แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑)  เพ่ิมขีดความสามารถด้านมาตรวิทยา ให้แก่ SME โดยพัฒนา

เทคโนโลยี หรือต้นแบบนวัตกรรมการวัดที่สามารถน ามาใช้งานได้จริง เพ่ือสนับสนุนและผลักดันให้  SME 
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ในการยกระดับสินค้าและบริการที่มีความจ าเป็นให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาบุคลากรด้านมาตรวิทยา ทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถท างานร่วมกัน และ
เชื่อมโยงความต้องการของอุตสาหกรรมมาเป็นโจทย์การวิจัยและน าผลงานวิ จัยไปใช้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตได ้  

๔)  แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
(๔.๑)  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 

๓.๒.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง น ามาตรวิทยาไปใช้สนับสนุนในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม   

๑)  เป้าหมาย 
พัฒนามาตรฐานการวัด และผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยา เพ่ือ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
๒)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

จ านวนมาตรฐานการวัดและวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  12  รายการ  

๓)  แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑)  ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการวัด และผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองด้าน

มาตรวิทยา เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยาของภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ
ร่วมกัน ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ตลอดจนกับนานาประเทศ  

๔)  แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
(๔.๑)  โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง   
(๔.๒)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบให้บริการปรับเทียบเวลามาตรฐาน

ผ่าน Internet  
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(๔ .3 )  โครงการสถาปนามาตรฐานแห่งชาติทางด้านความต้านทาน 
ควอนตัมฮอลล์รีซีสแตนซ์ 

(๔.4)  โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ 
 
(๔.5)  โครงการจัดประชุมวิชาการมาตรวิทยาระหว่างประเทศในเขต

ภูมภิาคเอเชีย - แปซิฟิค ครั้งที่ ๓๖ 

๓.๒.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรวิทยา                  
๑)  เป้าหมาย  

พัฒนาระบบมาตรวิทยาที่ตอบสนองความจ าเป็นของประเทศและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

๒)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
(๒.๑)  จ านวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอ

ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ  30  รายการ 
(๒.2)  จ านวนการให้บริการวิ เคราะห์  ทดสอบ สอบเทียบและให้

ค าปรึกษาด้านมาตรวิทยา  4,900  รายการ 
(๒.3)  จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม  1,800  ราย 
๓)  แนวทางการพัฒนา  

(๓.๑)  พัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ 
วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล สอดรับกับความ
จ าเป็นของภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท าให้สินค้าและบริการสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

(๓.๒)  สนับสนุนห้องปฏิบัติการสอบเทียบของผู้ประกอบการภาคเอกชน
ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมาตรวิทยาและระบบการถ่ายทอดความถูกต้อง การให้บริการข้อมูลและการให้
ค าปรึกษาทางเทคโนโลยีการวัดและการให้บริการอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยา 

๔)  แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
(๔.๑)  การพัฒนาระบบมาตรวิทยา 
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๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ๑. ค่าบริการสอบเทียบ 48.1192 

๒. ค่าบริการฝึกอบรม 5.7677 
๓. ค่าบริการให้ค าปรึกษา 1.7298 
๔. ค่าขายวัสดุอ้างอิงทางเคมี 1.8686 
๕. เงินอุดหนุนและบริจาค 0.0300 
๖. อ่ืน ๆ (รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น) 5.7485 

รวมทั้งสิ้น   63.2638 
 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด *331.9493 ล้านบาท 
ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ  

1. เรื่อง มาตรวิทยาเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(บูรณาการ) 

รวม 46.7693 46.7693 - - - - 

 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบรกิาร
แห่งอนาคต 

46.7693 46.7693 - - - - 

  1. โครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารด้วยระบบมาตรวิทยาเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคและสนับสนุนการส่งออก 
 

10.6631 10.6631 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ  

   2. โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วย
มาตรฐานสากล 

10.8722 10.8722 - - - - 

  3. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย
เทคโนโลยีมาตรวิทยา 

3.3140 3.3140 - - - - 

  4. โครงการพัฒนางานบริการตรวจสอบสมรรถนะ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และนวตักรรม
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย 

21.9200 21.9200 - - - - 

๒. เรื่อง พัฒนาความสามารถด้าน
การวัดเพื่อโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมและระบบ โลจิ สติ กส์ 
(ยุทธศาสตร์) 
 

รวม 111.3544 111.3544 - - - - 

 แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

111.3544 111.3544 - - - - 

  1. โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการ
พัฒนาระบบราง 
 
 

111.3544 111.3544 - - - - 

3. เรื่อง ยกระดับการด าเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (บูรณา
การ) 

รวม 14.4987 14.4987 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ  

 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
 

14.4987 14.4987 - - - - 

  1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
บริการ 

14.4987 14.4987 - - - - 

4 . เรื่ อ ง  น าม าต ร วิท ยา ไป ใช้
สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม (ยุทธศาสตร์) 

รวม 73.1555 73.1555 - - - - 

 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 43.0152 43.0152 - - - - 

  1. โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง 3.8367 3.8367 - - - - 

  2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการ
ปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่าน Internet 

14.6669 14.6669 - - - - 

  3. โครงการสถาปนามาตรฐานแห่งชาติทางด้าน
ความต้านทาน ควอนตัมฮอลล์รซีสีแตนซ ์

24.5116 24.5116 - - - - 

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

30.1403 30.1403 - - - - 

  4. โครงการจดัหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทาง
เคมีและชีวภาพ 

22.9009 22.9009 - - - - 

  5. โครงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการมาตร
วิทยาระหว่างประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 
ครั้งท่ี 36 

7.2394 7.2394 - - - - 

5. เรื่อง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านมาตรวิทยา (พื้นฐาน) 

รวม 86.1714 86.1714 - - - - 

 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการ 86.1714 86.1714     



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ  16 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ  

แข่งขันของประเทศ 
 1. กิจกรรม : สรา้งพื้นฐานระบบมาตรวิทยาของ

ประเทศ 
21.6830 21.6830 - - - - 

 2. กิจกรรม : สรา้งเครือข่ายด้านมาตรวิทยา 62.9884 62.9884 - - - - 

 3. กิจกรรม : สรา้งผลกระทบดา้นมาตรวิทยาต่อ
ประชาชน / สังคม 

1.5000 1.5000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น   460.2596 460.2596 - - - - 

 
หมายเหตุ : * ไม่รวมงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 128.3103 ล้านบาท 



ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ

เป้าหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ประเด็น : โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

ประเด็นที่ 7 : โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ 

และดิจิทัล

ความสามารถในการแขง่ขนั
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศดีขึ้น

โครงสร้างพืน้ฐานด้าน
คมนาคมและระบบ

โลจิสติกส์

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศลดลง

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)

10. สนับสนุนให้เกิดการวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ที่ทันสมัย.....

พัฒนาความสามารถด้าน
การวัดเพื่อโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์

ประเด็นที่ 23 : การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

ความสามารถในการแขง่ขนัด้านโครงสร้างฐาน
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม

จํานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จําเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศเพิ่มขึ้น

อัตราจํานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จําเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศเพิ่มขึ้น

3. พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการ
วิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามขอ้ตกลง
ระหว่างประเทศและสอดรับกับความจาํเป็น

ของอุตสาหกรรมปจัจบุนั.....

นํามาตรวิทยาไปใช้
สนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
มาตรวิทยา

ประเด็นที่ 4 : อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และ
บริการ

อุตสาหกรรม
ชีวภาพ

อุตสาหกรรม
ชีวภาพ มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

อัตราการ
ขยายตัวของ
อุตสาหกรรม
ชีวภาพ (เฉลี่ย

ร้อยละ)

3. พัฒนา
อุตสาหกรรม
ชีวภาพอย่าง

บูรณาการตลอด
ทั้งห่วงโซ่มูลค่า

.....

อุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์

ครบวงจร

อุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม

และบริการ
การแพทย์ เฉลี่ยต่อ
ปี (เฉลี่ยร้อยละ)

5. ยกระดับ
มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ทาง

การแพทย์และการ
ให้บริการทาง
การแพทย์.....

อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์

อุตสาหกรรมและบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ

ปัญญาประดิษฐ์ มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและบริการ

ดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี 

(เฉลี่ยร้อยละ)

1. ยกระดับความสามารถ
ของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และ
ผู้ออกแบบและสร้างระบบ
ของไทย ให้มีความสามารถ
ในการแข่งขนัในด้านต่าง ๆ 

มากขึ้น.....

มาตรวิทยาเพื่อสนบัสนนุอตุสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ประเด็นที่ 8 : ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมยุคใหม่

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ

ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึน้

การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ
ดําเนินธุรกิจผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาด

ย่อมยุคใหม่
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มตี่อ

วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ
สนับสนุนและความสอดคล้องของ

นโยบายดีขึ้น

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มตี่อ
วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ
สนับสนุนและความสอดคล้องของ

นโยบาย

5. ยกระดับบริการและโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพ ดําเนินการเชิงรุก
เพื่อแก้จุดอ่อน และเสริมสร้างจุดแข็ง

ของระบบนวัตกรรมไทย.....

ยกระดับการดําเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุค

ใหม่

ค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
ในการดําเนิน
ยุทธศาสตร์

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

แผนระดับ 2 แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12

เป้าหมายประเด็น (Y2)

แผนย่อยแม่บท (Y1)

เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแผนย่อย (Y1)

แนวทางการพัฒนา (Y1)

แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการ 
มว. ปี 2563 (Y1 + X)

แผนระดับ 2 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2)

แผนระดับ 2 แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ 3.3) การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม 

3.4) การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs

ประเด็น : อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ประเด็น : พัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

ผังความเชื่อมโยงของแผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 
กับ แผนระดับ 1 และแผนระดับ 2

แผ่น 1 / 4



SME ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า 
ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง มู ล ค่ า ท า ง
เศรษฐกิจได้ ไม่น้อยกว่า 20 
ล้านบาท

เพิ่มขีดความสามารถด้านมาตร
วิ ท ย า  ใ ห้ แก่  SME โ ดยพัฒนา
เทคโนโลยี หรือต้นแบบนวัตกรรม
การวัดที่สามารถนํามาใช้งานได้จริง 
เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ SME 
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ ในการยกระดับสินค้า
และบริการที่มีความจําเป็นให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้
ด้านมาตรวิทยา เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาบุคลากรด้านมาตรวิทยา 
ทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
ให้สามารถทํางานร่วมกัน  และ
เ ชื่ อ ม โ ย ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
อุตสาหกรรมมาเป็นโจทย์การวิจัย
และนําผลงานวิจัยไปใช้ ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตได้

แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

ยกระดับการดําเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบการ และ

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

ค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
ในการดําเนิน
ยุทธศาสตร์

ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ ได้ รับการยกระดับเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แ ข่ ง ขั น  แ ล ะ ก้ า ว สู่ ธุ ร กิ จ
สมัยใหม่

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

แผนระดับ 3 
แผนปฏิบัติ
ราชการ มว. 
ปี 2563 เรื่อง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
และ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการ
พัฒนา

แผนงาน

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากการลดการสูญเสีย
เงินตราในการวัดเครื่องมือ
และทดสอบ ซึ่งใช้ในการวัด
และทดสอบ ในระบบราง
และโลจิสติกส์ไปสอบเทียบ
ยังต่างประเทศ หรือการจ้าง
งานให้บริษัทต่างประเทศเข้า
มาสอบเทียบ 50 ล้านบาท
ต่อปี

พัฒนาความสามารถ
ด้านการวัดเพื่อ

โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมและระบบ

โลจิสติกส์

นํ า เทค โน โลยี มาตรวิทยา ไป
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย พั ฒ น า
นวั ต ก ร รมและ เทค โน โ ล ยี ที่
เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและ
ร ะ บ บ โ ล จิ ส ติ ก ส์ ที่ ทั น ส มั ย
ภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพา
ก า ร นํ า เ ข้ า เ ท ค โ น โ ล ยี จ า ก
ต่ า งป ระ เทศ  โ ด ยก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนา
โครงการที่ส่ ง เสริม ด้านความ
ปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล
ด้านคมนาคมขนส่ง  ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่บุคคลากรทั้งภาครัฐ
เอกชนและภาคการศึ กษาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทดสอบ
และบํารุงรักษาระบบการขนส่ง
ทางราง

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพด้านมาตรวิทยา เพื่อ
รองรับการพัฒนามาตรฐาน
การวัดระบบรางของประเทศ

แผนงานยุทธศาสตร์พฒันา
ศักยภาพด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

จํานวนมาตรฐานการวัดและวัสดุ อ้างอิง
รับรองด้านมาตรวิทยาที่จําเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น  12  รายการ

ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการวัด และผลิตวัสดุอ้างอิง
รับรองด้านมาตรวิทยา เพื่อสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาด้านมาตรวิทยาของภาครัฐ ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพของประเทศร่วมกัน ระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ตลอดจนกับนานา
ประเทศ

แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม (ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การแข่งขัน)

1. จํานวนขีดความสามารถทางการวัดที่
ได้ รับการพัฒนาให้ เพีงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและ
เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ  
30  รายการ
2.  จํานวนการให้บ ริการวิ เคราะห์ 
ทดสอบ สอบเทียบและให้คําปรึกษา
ด้านมาตรวิทยา  4,900  รายการ
3. จํานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้
และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  1,800  ราย

1. พัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บ
รักษามาตรฐานแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง มาตรฐาน
ของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระบบมาตรวิทยาสากล สอดรับกับความ
จําเป็นของภาคอุตสาหกรรมที่ ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ทําให้สินค้าและบริการสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก 
2. สนับสนุนห้องปฏิบัติการสอบเทียบของ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมาตรวิทยาและระบบการถ่ายทอด
ความถูกต้อง การให้บริการข้อมูลและการให้
คําปรึกษาทางเทคโนโลยีการวัดและการ
ให้บริการอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตร
วิทยา

นํามาตรวิทยาไปใช้สนบัสนนุในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน         
ด้านมาตรวิทยา

พัฒนามาตรฐานการวัด และผลิตวัสดุอ้างอิง
รับรองด้านมาตรวิทยา เพื่อสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม

พัฒนาระบบมาตรวิทยาที่ตอบสนองความ
จําเป็นของประเทศและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด้าน

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม

แผนงานพืน้ฐานดา้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

1. จํานวนวัสดุอ้างอิง วิธีการสอบเทียบ ที่ได้รับการ
พัฒนา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมชีวภาพ  30  รายการ
2. จํานวนวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน  สามารถนํา ไปต่อยอดในการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์  200,000  
รายการ
3. จํานวนนวัตกรรม ต้นแบบการวัด มาตรฐานการ
ปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบ
อัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทย 10  
รายการ

1. ยกระดับมาตรฐานการวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร
ในประเทศให้มีความถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงไปยังการวัด
ระดับปฐมภูมิได้ โดยการพัฒนาวิธีการสอบเทียบ วัสดุอ้างอิง
รับรองด้านมาตรวิทยา และโปรแกรมทดสอบความชํานาญ 
และถ่ายทอดมาตรฐานการวัดแห่งชาติที่ได้รับการพัฒนาขึ้น 
ไปสู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ห้องปฏิบัติการทดสอบ 
โดยผ่านการฝึกอบรมและการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัด
ระดับประเทศในพารามิ เตอร์ที่ เกี่ยว ข้องกับอาหาร  กับ
หน่วยงานมาตรวิทยาของประเทศอื่นๆ
2. สนับสนุนห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางการแพทย์ให้สามารถ
นําเทคโนโลยีมาตรวิทยาไปต่อยอดหรือถ่ายทอดค่ามาตรฐานได้ 
โดยการสร้างมาตรฐานการวัดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์สู่ภาคบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานด้านมาตรวิทยาที่
สําคัญ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อ
ยกระดับผลิตภาพการผลิต สนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสูง และการผลิตรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

มาตรวิทยาเพื่อสนบัสนนุอตุสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

นําเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาไปใช้ในการยกระดับการวิจัย 
พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

ผังความเชื่อมโยงแสดงการดําเนินงานของแผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 
ที่สอดคล้องกับแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนจัดสรรงบประมาณประจําปี 
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แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พฒันา
ศักยภาพด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

1. โครงการพัฒนามาตรฐานการ
วัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบ
ราง (111.3544 ล้านบาท)

111.3544 ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์การวจิัยและ
พัฒนานวตักรรม (ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน)

1. โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชงิแสง (3.8367 
ล้านบาท)
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการ
ปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่าน Internet (14.6669
ล้านบาท)
3. โครงการสถาปนามาตรฐานแห่งชาติทางด้าน
ความต้านทาน ควอนตัมฮอลล์รีซีสแตนซ์ (24.5116 
ล้านบาท)

แผนงานพืน้ฐานดา้น
การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

1. การพัฒนาระบบมาตร
วิทยา (86.1714 ล้านบาท)

แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่ง

อนาคต

1. โครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารด้วยระบบมาตรวิทยา เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคและสนับสนุนการส่งออก (10.6631 ล้าน
บาท)
2. โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอตุสาหกรรม
ทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาค
ด้วยมาตรฐานสากล (10.8722 ล้านบาท)
3. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย
เทคโนโลยีมาตรวิทยา (3.3140 ล้านบาท)
4. โครงการพัฒนางานบริการตรวจสอบสมรรถนะ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และ
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม (21.9200 
ล้านบาท)

แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่

สากล

1. โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าและบริการ 
(14.4987 ล้านบาท)

ยกระดับการดําเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

พัฒนาความสามารถด้าน
การวัดเพื่อโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์

นํามาตรวิทยาไปใช้สนบัสนนุ
ในการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านมาตรวิทยา

มาตรวิทยาเพื่อสนบัสนนุ
อุตสาหกรรมและบริการ

แห่งอนาคต

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ในการดําเนินยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์พฒันา
ศักยภาพด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

1. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
มาตรฐานทางเคมแีละชีวภาพ (22.9009 
ล้านบาท)
2. โครงการจัดประชุมวิชาการมาตรวทิยา
ระหว่างประเทศในเขตภูมิภาคเอเชยี - 
แปซิฟิค ครั้งที่ 36 (7.2394 ล้านบาท)

43.0152 ล้านบาท

30.1403 ล้านบาท

86.1714 ล้านบาท46.7693 ล้านบาท

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

14.4987 ล้านบาท

128.3103 ล้านบาท

งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ 
มว. ปี 2563 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อ

ตอบสนองความจําเป็นและความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่

องค์กรภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และมีความเป็นเลิศทางการวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ
ด้วยทักษะและเทคโนโลยีทางมาตรวิทยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ของประเทศให้เป็นระบบและมีสมรรถนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา

ยุทธศาสตร์สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

ผังความเชื่อมโยงของแผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 
กับ แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2565) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

โครงการ
สําคัญ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 460.2596 ล้านบาท 
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P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

P.10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขัน
และวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI 

for New Economy)

P.13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐาน
รากและชุมชนนวัตกรรม

1. การพัฒนากําลังคน
และสถาบันความรู้

2. การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ท้าทายของ

สังคม

3. การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการ

แข่งขัน

4. การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และ
ลดความเหลื่อมล้ํา

P.8 สังคมสูงวัย P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

P.11 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 
(Innovation Ecosystem)

P.12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
และบริการ (National Quality 
Infrastructure & Services : 

NQIS)

P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
และแม่นยํา (Personalized 

Poverty Eradication/ 
Accuracy Disparity)

P.15 เมืองน่าอยู่ (Smart/ Livable 
City)

P.1 ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนา
และใช้กําลังคนคุณภาพ 

(National Brain 
Power Ecosystem)

P.5 การวิจัยขั้นแนวหน้า 
(Frontier Research)

P.6 โครงสร้างพื้นฐานขนาด
ใหญ่เพื่อการวิจัยและ

การวิจัยพื้นฐาน
P.4  AI for All

P.1 ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนา
และใช้กําลังคนคุณภาพ 

(National Brain Power 
Ecosystem)

P.2 การพัฒนากําลังคนระดับสูง
รองรับ EEC และระบบ
เศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศ

P.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ทักษะเพื่ออนาคต 
(Upskill/ reskill)

1. โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง

1. โครงการยกระดับศักยภาพ
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ

ชิ้นส่วนยานยนตส์ู่อุตสาหกรรม 
4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวทิยา

2. โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าและบริการ

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบให้บริการปรับเทยีบเวลา

มาตรฐานผ่าน Internet

1. ผลผลิต : การพัฒนาระบบ
มาตรวิทยา

2. โครงการพัฒนามาตรฐาน
การวัดเพื่อรองรบัการพัฒนา

ระบบราง

3. โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและ

ชีวภาพ

7. โครงการจัดประชุมวชิาการ
มาตรวิทยาระหวา่งประเทศใน
เขตภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 

ครั้งที่ 36

4. โครงการพัฒนางานบริการ
ตรวจสอบสมรรถนะหุน่ยนต์
อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัต ิ
และนวตักรรมเพือ่ส่งเสริม

อุตสาหกรรมไทย

5. โครงการสร้างศักยภาพการ
แข่งขันอุตสาหกรรมทางการ
แพทย์ Medical Hub ใน

ระดับภูมิภาคด้วย
มาตรฐานสากล

8. โครงการยกระดับคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร

ด้วยระบบมาตรวทิยาเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคและ
สนับสนุนการส่งออก

6. โครงการสถาปนามาตรฐาน
แห่งชาติทางดา้นความ

ต้านทาน ควอนตมัฮอลล์รีซีส
แตนซ์

ผังความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรร 
กับ ยุทธศาสตร์ อววน.



2563 2564 2565
1 สถาบันมาตรวทิยา

แห่งชาติ
โครงการพัฒนานาฬิกา
อะตอมเชิงแสง

          3,836,700 แผนงานยุทธศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม

O1: พัฒนาก าลังคนและ
สถาบันความรู้เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไปสู่
การเป็นประเทศรายได้สูง

KR1.3 : มีก าลังคนและ
สถาบันความรู้/สถาบัน
เฉพาะทางชั้นน าของโลก

P.5 การวจิยัขั้นแนวหน้า 
(Frontier Research)

O1.5 พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของคนไทย สร้างโอกาส
ให้ไทยเป็นเจา้ของเทคโนโลยีที่
ตอบสนองต่อโจทย์ท้าทายในอนาคต 
และสนับสนุนต่อความมั่นคงของ
ประเทศ 
KR1.5.5 : จ านวนบทความวจิยัที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier 
Journals)

ล าดับ

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู ้
 วงเงินค าขอ (บาท)โครงการที่เสนอขอ

งบประมาณปี 2563
ชื่อหน่วยงาน

เชื่อมโยงโปรแกรม 
(P)

เชื่อมโยงตัวชี้วดั (OKR)
แผนงานตามยุทธ
จดัสรรของ สงป.

เชื่อมโยงเป้าหมาย อววน.
 (O)

เชื่อมผลสัมฤทธิ ์
(KR)
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2563 2564 2565
1 สถาบันมาตรวทิยา

แห่งชาติ
โครงการยกระดับ
ศักยภาพอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์สู่อุตสาหกรรม
 4.0 ด้วยเทคโนโลยี
มาตรวทิยา 

3,314,000 10,000,000 แผนงานบูรณาการ : 
พัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

O3: ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้วย
การวจิยัและพัฒนา
นวตักรรม

KR3.3 : สัดส่วนการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองต่อ
การพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ภายนอกจาก 10:90 เป็น 
30:70

P.10 การวจิยัและพัฒนา
นวตักรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ 
(RDI for New Economy)

O3.1 พัฒนาและยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ด้วยการวจิยัและพัฒนา
นวตักรรม
KR3.1.1 : ผู้ประกอบการไทยใน
อุตสาหกรรม S-Curves มียอดขาย
เพิ่มขึ้นจากสินค้าและบริการ
นวตักรรมที่ต่อยอดจากงานวจิยัและ
พัฒนา ร้อยละ 10 ต่อปี

2 สถาบันมาตรวทิยา
แห่งชาติ

โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้า
และบริการ

14,498,700 20,000,000 แผนงานบูรณาการ : 
พัฒนาผู้ประกอบการ 
และวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่
สากล

O3: ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้วย
การวจิยัและพัฒนา
นวตักรรม

KR3.4 : จ านวนวสิาหกิจ
เร่ิมต้น (Startups) และ
วสิาหกิจฐานนวตักรรม 
(Innovation-driven 
Enterprises: IDEs) ที่มี
ศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าว
กระโดด 5,000 ราย

P.10 การวจิยัและพัฒนา
นวตักรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ 
(RDI for New Economy)

O3.1 พัฒนาและยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ด้วยการวจิยัและพัฒนา
นวตักรรม
KR3.1.1 : ผู้ประกอบการไทยใน
อุตสาหกรรม S-Curves มียอดขาย
เพิ่มขึ้นจากสินค้าและบริการ
นวตักรรมที่ต่อยอดจากงานวจิยัและ
พัฒนา ร้อยละ 10 ต่อปี

3 สถาบันมาตรวทิยา
แห่งชาติ

โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพระบบ
ให้บริการปรับเทียบ
เวลามาตรฐานผ่าน 
Internet

14,666,900 แผนงานยุทธศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม

O3: ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้วย
การวจิยัและพัฒนา
นวตักรรม

KR3.1 : อันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จดัโดย IMD อยู่
ใน 30 อันดับแรก
KR3.2 : ดัชนีความสามารถ
ด้านนวตักรรม (GII) ของ
ไทยดีขึ้นอย่างเนื่อง
KR3.3 : สัดส่วนการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองต่อ
การพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ภายนอกจาก 10:90 เป็น 
30:70

P.10 การวจิยัและพัฒนา
นวตักรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ 
(RDI for New Economy)

O3.1 พัฒนาและยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ด้วยการวจิยัและพัฒนา
นวตักรรม
KR3.1.1 : ผู้ประกอบการไทยใน
อุตสาหกรรม S-Curves มียอดขาย
เพิ่มขึ้นจากสินค้าและบริการ
นวตักรรมที่ต่อยอดจากงานวจิยัและ
พัฒนา ร้อยละ 10 ต่อปี

เชื่อมโยงเป้าหมาย อววน.
 (O)

เชื่อมผลสัมฤทธิ ์
(KR)

เชื่อมโยงโปรแกรม 
(P)

เชื่อมโยงตัวชี้วดั (OKR)

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน
โครงการที่เสนอขอ
งบประมาณปี 2563

วงเงินค าขอ (บาท) แผนงานตามยุทธ
จดัสรรของ สงป.
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2563 2564 2565
เชื่อมโยงเป้าหมาย อววน.

 (O)
เชื่อมผลสัมฤทธิ ์

(KR)
เชื่อมโยงโปรแกรม 

(P)
เชื่อมโยงตัวชี้วดั (OKR)

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน
โครงการที่เสนอขอ
งบประมาณปี 2563

วงเงินค าขอ (บาท) แผนงานตามยุทธ
จดัสรรของ สงป.

4 สถาบันมาตรวทิยา
แห่งชาติ

ผลผลิต : การพัฒนา
ระบบมาตรวทิยา

86,171,400 339,000,000 350,000,000 แผนงานพื้นฐาน O3: ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้วย
การวจิยัและพัฒนา
นวตักรรม

KR3.3 : สัดส่วนการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองต่อ
การพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ภายนอกจาก 10:90 เป็น 
30:70

P.12 โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพและบริการ 
(National Quality 
Infrastructure & Services: 
NQIS)

O3.7 ประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่
สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน โดยเฉพาะใน
กลุ่มสินค้าและบริการที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ
KR3.7.1 : ความสามารถทางการวดั
และวเิคราะห์ของประเทศไทยดีที่สุด
ในอาเซียนและดีที่สุด 1 ใน 5 ของ
เอเชีย
KR3.7.2 : การรับรองระบบงาน 
(accreditation) เป็นระบบ มี
ประสิทธภิาพ เพียงพอและได้รับการ
ยอมรับตามข้อตกลงระหวา่งประเทศ
KR3.7.3 : บริการวเิคราะห์ ทดสอบ
และสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลก
และมีคุณภาพสม่ าเสมอ

5 สถาบันมาตรวทิยา
แห่งชาติ

โครงการพัฒนา
มาตรฐานการวดัเพื่อ
รองรับการพัฒนาระบบ
ราง

111,354,400 247,250,000 6,234,500 แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 และนวตักรรม

O3: ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้วย
การวจิยัและพัฒนา
นวตักรรม

KR3.3 : สัดส่วนการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองต่อ
การพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ภายนอกจาก 10:90 เป็น 
30:71

P.12 โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพและบริการ 
(National Quality 
Infrastructure & Services: 
NQIS)

O3.7 ประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่
สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน โดยเฉพาะใน
กลุ่มสินค้าและบริการที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ
KR3.7.1 : ความสามารถทางการวดั
และวเิคราะห์ของประเทศไทยดีที่สุด
ในอาเซียนและดีที่สุด 1 ใน 5 ของ
เอเชีย
KR3.7.2 : การรับรองระบบงาน 
(accreditation) เป็นระบบ มี
ประสิทธภิาพ เพียงพอและได้รับการ
ยอมรับตามข้อตกลงระหวา่งประเทศ
KR3.7.3 : บริการวเิคราะห์ ทดสอบ
และสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลก
และมีคุณภาพสม่ าเสมอ
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2563 2564 2565
เชื่อมโยงเป้าหมาย อววน.

 (O)
เชื่อมผลสัมฤทธิ ์

(KR)
เชื่อมโยงโปรแกรม 

(P)
เชื่อมโยงตัวชี้วดั (OKR)

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน
โครงการที่เสนอขอ
งบประมาณปี 2563

วงเงินค าขอ (บาท) แผนงานตามยุทธ
จดัสรรของ สงป.

6 สถาบันมาตรวทิยา
แห่งชาติ

โครงการจดัหาอุปกรณ์
เคร่ืองมือมาตรฐานทาง
เคมีและชีวภาพ

22,900,900 แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 และนวตักรรม

O3: ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้วย
การวจิยัและพัฒนา
นวตักรรม

KR3.3 : สัดส่วนการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองต่อ
การพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ภายนอกจาก 10:90 เป็น 
30:72

P.12 โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพและบริการ 
(National Quality 
Infrastructure & Services: 
NQIS)

O3.7 ประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่
สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน โดยเฉพาะใน
กลุ่มสินค้าและบริการที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ
KR3.7.1 : ความสามารถทางการวดั
และวเิคราะห์ของประเทศไทยดีที่สุด
ในอาเซียนและดีที่สุด 1 ใน 5 ของ
เอเชีย
KR3.7.2 : การรับรองระบบงาน 
(accreditation) เป็นระบบ มี
ประสิทธภิาพ เพียงพอและได้รับการ
ยอมรับตามข้อตกลงระหวา่งประเทศ
KR3.7.3 : บริการวเิคราะห์ ทดสอบ
และสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลก
และมีคุณภาพสม่ าเสมอ

7 สถาบันมาตรวทิยา
แห่งชาติ

โครงการจดัประชุม
วชิาการมาตรวทิยา
ระหวา่งประเทศในเขต
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 
คร้ังที่ 36

7,239,400 แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 และนวตักรรม

O3: ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้วย
การวจิยัและพัฒนา
นวตักรรม

KR3.3 : สัดส่วนการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองต่อ
การพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ภายนอกจาก 10:90 เป็น 
30:75

P.12 โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพและบริการ 
(National Quality 
Infrastructure & Services: 
NQIS)

O3.7 ประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่
สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน โดยเฉพาะใน
กลุ่มสินค้าและบริการที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ
KR3.7.1 : ความสามารถทางการวดั
และวเิคราะห์ของประเทศไทยดีที่สุด
ในอาเซียนและดีที่สุด 1 ใน 5 ของ
เอเชีย
KR3.7.2 : การรับรองระบบงาน 
(accreditation) เป็นระบบ มี
ประสิทธภิาพ เพียงพอและได้รับการ
ยอมรับตามข้อตกลงระหวา่งประเทศ
KR3.7.3 : บริการวเิคราะห์ ทดสอบ
และสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลก
และมีคุณภาพสม่ าเสมอ
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2563 2564 2565
เชื่อมโยงเป้าหมาย อววน.

 (O)
เชื่อมผลสัมฤทธิ ์

(KR)
เชื่อมโยงโปรแกรม 

(P)
เชื่อมโยงตัวชี้วดั (OKR)

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน
โครงการที่เสนอขอ
งบประมาณปี 2563

วงเงินค าขอ (บาท) แผนงานตามยุทธ
จดัสรรของ สงป.

8 สถาบันมาตรวทิยา
แห่งชาติ

โครงการพัฒนางาน
บริการตรวจสอบ
สมรรถนะหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม ระบบ
อัตโนมัติ และนวตักรรม
เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมไทย

21,920,000 11,000,000 1,000,000 แผนงานบูรณาการ : 
พัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

O3: ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้วย
การวจิยัและพัฒนา
นวตักรรม

KR3.3 : สัดส่วนการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองต่อ
การพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ภายนอกจาก 10:90 เป็น 
30:78

P.12 โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพและบริการ 
(National Quality 
Infrastructure & Services: 
NQIS)

O3.7 ประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่
สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน โดยเฉพาะใน
กลุ่มสินค้าและบริการที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ
KR3.7.1 : ความสามารถทางการวดั
และวเิคราะห์ของประเทศไทยดีที่สุด
ในอาเซียนและดีที่สุด 1 ใน 5 ของ
เอเชีย
KR3.7.2 : การรับรองระบบงาน 
(accreditation) เป็นระบบ มี
ประสิทธภิาพ เพียงพอและได้รับการ
ยอมรับตามข้อตกลงระหวา่งประเทศ
KR3.7.3 : บริการวเิคราะห์ ทดสอบ
และสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลก
และมีคุณภาพสม่ าเสมอ

9 สถาบันมาตรวทิยา
แห่งชาติ

โครงการสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน
อุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ Medical 
Hub ในระดับภูมิภาค
ด้วยมาตรฐานสากล

10,872,200 6,319,000 5,499,000 แผนงานบูรณาการ : 
พัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

O3: ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้วย
การวจิยัและพัฒนา
นวตักรรม

KR3.3 : สัดส่วนการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองต่อ
การพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ภายนอกจาก 10:90 เป็น 
30:79

P.12 โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพและบริการ 
(National Quality 
Infrastructure & Services: 
NQIS)

O3.7 ประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่
สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน โดยเฉพาะใน
กลุ่มสินค้าและบริการที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ
KR3.7.1 : ความสามารถทางการวดั
และวเิคราะห์ของประเทศไทยดีที่สุด
ในอาเซียนและดีที่สุด 1 ใน 5 ของ
เอเชีย
KR3.7.2 : การรับรองระบบงาน 
(accreditation) เป็นระบบ มี
ประสิทธภิาพ เพียงพอและได้รับการ
ยอมรับตามข้อตกลงระหวา่งประเทศ
KR3.7.3 : บริการวเิคราะห์ ทดสอบ
และสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลก
และมีคุณภาพสม่ าเสมอ
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2563 2564 2565
เชื่อมโยงเป้าหมาย อววน.

 (O)
เชื่อมผลสัมฤทธิ ์

(KR)
เชื่อมโยงโปรแกรม 

(P)
เชื่อมโยงตัวชี้วดั (OKR)

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน
โครงการที่เสนอขอ
งบประมาณปี 2563

วงเงินค าขอ (บาท) แผนงานตามยุทธ
จดัสรรของ สงป.

10 สถาบันมาตรวทิยา
แห่งชาติ

โครงการยกระดับ
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร
ด้วยระบบมาตรวทิยา
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
และสนับสนุนการส่งออก

10,663,100 15,000,000 แผนงานบูรณาการ : 
พัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

O3: ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้วย
การวจิยัและพัฒนา
นวตักรรม

KR3.3 : สัดส่วนการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองต่อ
การพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ภายนอกจาก 10:90 เป็น 
30:80

P.12 โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพและบริการ 
(National Quality 
Infrastructure & Services: 
NQIS)

O3.7 ประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่
สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน โดยเฉพาะใน
กลุ่มสินค้าและบริการที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ
KR3.7.1 : ความสามารถทางการวดั
และวเิคราะห์ของประเทศไทยดีที่สุด
ในอาเซียนและดีที่สุด 1 ใน 5 ของ
เอเชีย
KR3.7.2 : การรับรองระบบงาน 
(accreditation) เป็นระบบ มี
ประสิทธภิาพ เพียงพอและได้รับการ
ยอมรับตามข้อตกลงระหวา่งประเทศ
KR3.7.3 : บริการวเิคราะห์ ทดสอบ
และสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลก
และมีคุณภาพสม่ าเสมอ

11 สถาบันมาตรวทิยา
แห่งชาติ

โครงการสถาปนา
มาตรฐานแห่งชาติ
ทางด้านความต้านทาน 
ควอนตัมฮอลล์รีซีสแตนซ์

24,511,600 500,000 500,000 แผนงานยุทธศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม

O3: ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้วย
การวจิยัและพัฒนา
นวตักรรม

KR3.1 : อันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จดัโดย IMD อยู่
ใน 30 อันดับแรก
KR3.2 : ดัชนีความสามารถ
ด้านนวตักรรม (GII) ของ
ไทยดีขึ้นอย่างเนื่อง
KR3.3 : สัดส่วนการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองต่อ
การพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ภายนอกจาก 10:90 เป็น 
30:70

P.12 โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพและบริการ 
(National Quality 
Infrastructure & Services: 
NQIS)

O3.7 ประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่
สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน โดยเฉพาะใน
กลุ่มสินค้าและบริการที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ
KR3.7.1 : ความสามารถทางการวดั
และวเิคราะห์ของประเทศไทยดีที่สุด
ในอาเซียนและดีที่สุด 1 ใน 5 ของ
เอเชีย
KR3.7.2 : การรับรองระบบงาน 
(accreditation) เป็นระบบ มี
ประสิทธภิาพ เพียงพอและได้รับการ
ยอมรับตามข้อตกลงระหวา่งประเทศ
KR3.7.3 : บริการวเิคราะห์ ทดสอบ
และสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลก
และมีคุณภาพสม่ าเสมอ
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ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
กับ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ส านักงบประมาณจัดสรร 

           

ยุทธศาสตร์ 
(ตามแผนปฏิบัติการ

ด้านฯ 
พ.ศ. 2560-2565) 

 1. พัฒนาขีดความสามารถทางการวัด
เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

1 
 

2. บู รณาการโครงสร้ า ง พ้ืนฐานทาง
คุณภาพของประเทศให้เป็นระบบและมี
สมรรถนะ 

 

3. ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด้ ว ย ทั ก ษ ะ แ ล ะ
เทคโนโลยีทางมาตรวิทยา 

 

4. ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพด้วย
มาตรวิทยา 

 

5. พัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่
องค์กรภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และมีความเป็นเลิศทางการวัด 

           

เป้าประสงค์ 
(ตามแผนปฏิบัติการ

ด้านฯ 
พ.ศ. 2560-2565) 

 

 1. ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยมีความสามารถใน
การแข่งขันและได้รับการยอมรับในคุณภาพใน
ตลาดการค้าโลกสูงข้ึน 
2. มีนวัตกรรมด้านการวัดและเครื่องมือต้นแบบ
ที่พัฒนาได้เองในประเทศ 

 

1. โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ 
เป็นระบบและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล 

 

1.แรงงานไทยมีทักษะด้านมาตรวิทยา (เป็น 
extra skills) สูงข้ึน 
2.วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม รวมทั้ ง
อุ ตส าหกรรมขนาด ใหญ่ ส ามาร ถสร้ า ง
นวัตกรรมให้แก่สินค้าและบริการของตน
เพิ่มข้ึนด้วยมาตรวิทยา 

 

1. สั งคมไทยมี วัฒนธรรมคุณภาพที่
เ ข้ มแ ข็งและสามารถ ใช้ วัฒนธรรม
ดังกล่าวในการขับเคลื่อนตลาดสินค้าและ
บริการของประเทศ 

 

1. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีสมรรถนะทาง
วิชาการและความสามารถทางการวัดที่สูงข้ึน 
สามารถให้บริการด้านมาตรวิทยาในระดับสากล 
2. บุคลากรของสถาบันมีบทบาทบนเวทีมาตร
วิทยาและ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางคุณภาพ
ระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างสร้างสรรค์
และเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยยะ 

           

ตัวชี้วัด 
(แผนงานพืน้ฐาน) 

 1. จ านวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับ
การพัฒนา (40 รายการวัด) 
2. จ านวนวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนา 
(23 รายการ) 
3. จ านวนนวัตกรรมด้านการวัดต้นแบบการวัด
ที่สร้างส าเร็จ (8 รายการ/ชุด/เครื่อง) 
4. จ านวนการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่าง
ประเทศที่เป็นทางการ (10 รายการวัด) 
 
 

 

1. จ านวนขีดความสามารถที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
เว็บไซด์ (CMC) (30รายการวัด) 
2.จ านวนรายการเปรียบเทียบผลการวัดหรือ
ทดสอบความช านาญระหว่างห้องปฏิบั ติการ
ภายในประเทศ (49 รายการ) 
3. จ านวนกิจกรรมด้านเครือข่าย/ชมรมมาตร
วิทยา (30 ครั้ง) 
4. จ านวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ 
และให้ค าปรึกษาด้านมาตรวิทยา (4,900 รายการ) 
5. จ านวนกิจกรรมที่ จัดเพื่อบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน NQI (1 กิจกรรม) 

 

1. จ านวนกิจกรรมบูรณาการเพื่อเพิ่ม 
ความสามารถในการแข่งขัน/กิจกรรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต/พัฒนา
ทักษะแรงงาน (5 กิจกรรม) 
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านมาตรวิทยา (1,800 คน-วัน) 
3. จ านวนการน านวัตกรรมไปถ่ายทอดให้
ผู้ประกอบการได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 (9 รายการ) 

 

1.จ านวนกิจกรรมบูรณาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพการบริการภาคสาธารณะและ
สังคม (8 กิจกรรม) 
2. จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ดี (good 
practice guide) / วิ ธี ก า ร ท ว น ส อ บ
เครื่ องมือ /อุปกรณ์ที่ ใ ช้ ในงานภาค
สาธารณะ (5 ฉบับ) 
3. จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมด้านมาตร
วิทยา (1,800 คน)  

 

1. จ านวนขีดความสามารถทางการวัดระดับ 
ปฐมภูมิที่ได้รับการพัฒนา (2 รายการวัด) 
2. จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ในวารสารวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ (29 เรื่อง/บทความ) 
3. ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบงาน (ร้อยละ 100 ) 

           

ตัวชี้วัด 
(แผนงานยุทธศาสตร์

และแผนงานบูรณาการ) 

 1. จ านวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับ
การพัฒนา (30 รายการวัด) 
2. จ านวนวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนา 
(7 รายการ) 
3. จ านวนนวัตกรรมด้านการวัดต้นแบบการวัด
ที่สร้างส าเร็จ (12 รายการ/ชุด/เครื่อง) 

 

1. จ านวนกิจกรรมที่ จัดเพื่อบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน NQI (5 กิจกรรม) 
2. จ านวนรายการเปรียบเทียบผลการวัดหรือ
ทดสอบความช านาญระหว่างห้องปฏิบั ติการ
ภายในประเทศ (1 รายการ) 
 

 

 

1. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการแนะน า
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต (20ราย) 
2. จ านวนการน านวัตกรรมไปถ่ายทอดให้
ผู้ประกอบการได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์  
 (1 รายการ) 

 

1. จ านวนสถานประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านมาตรวิทยา (320 ราย) 
2. จ านวนกิจกรรมสื่อสารองค์ความรู้ด้าน
มาตรวิทยาและเทคโนโลยี (15 กิจกรรม) 

 

1. จ านวนขีดความสามารถทางการวัดระดับ 
ปฐมภูมิที่ได้รับการพัฒนา (1 รายการวัด) 
2. จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ในวารสารวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ (1 เรื่อง/บทความ) 

           

กลยุทธ ์
 1. พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดให้ทัน

และเพียงพอต่อความจ าเป็นและความต้องการ
ของประเทศ 
2. สร้างนวัตกรรม และเครื่องมือวัดระบบการ
วัด ต้นแบบที่ ยกระดับความสามารถและ
ประสิทธิภาพของภาคการผลิต 

 

1. สร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดของ
ประเทศและระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในเวที
ระหว่างประเทศ 

 

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวัดเพื่อส่งเสริม
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
และการสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและ
บริการ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้า
ไทย 
2. พัฒนาทักษะแรงงานด้านมาตรวิทยา เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

1. ใช้มาตรวิทยาในการสร้างสังคมคุณภาพ 
 

1. ก้าวทันเทคโนโลยีทางการวัดระดับสากล 
2. สร้างบุคลากรมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งใน
และต่างประเทศ 

           

กิจกรรม  1. สร้างพื้นฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ  2. สร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา 
 

3. สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน/สังคม  4.สร้างเสริมศักยภาพการบริหารองค์กร 
          

 5. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 
 
 
 



แผนงานบุคลากรภาครัฐ = 128,310,300  บาท 
 

แหล่งเงินจากงบประมาณประจ าปี 2563  = 128,310,300 บาท  
 

แผนงานพื้นฐาน (แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) = 86,171,400 บาท 
             

ผลผลิต 
 

การพัฒนาระบบมาตรวิทยา 
             

กิจกรรมหลัก 
แหล่งเงิน 

 1. สร้างพ้ืนฐานด้าน
มาตรวิทยา 

 

2. สร้างเครือข่าย
ด้านมาตรวิทยา* 

 3. สร้างผลกระทบ
ด้านมาตรวิทยาต่อ
ประชาชน/สังคม 

 4. สร้างเสริม
ศักยภาพการบริหาร
องค์กร 

 

รวมท้ังสิ้น(บาท) 
 

             

1.จากงบประมาณประจ าปี 
2563 

 

21,683,000 
 

62,988,400 
 

1,500,000 
 

- 
 

86,171,400 

             

แผนงานยุทธศาสตร์ = 184,509,900 บาท 
         

แผนงานยุทธศาสตร์/งบประมาณ (บาท)  โครงการ/งบประมาณ (บาท) 
         

1.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(141,494,700 บาท) 

1. โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (111,354,400 บาท) 
2. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ (22,900,900 บาท) 
3. โครงการจัดประชุมวิชาการมาตรวิทยาระหว่างประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 36 (7,239,400 บาท) 

         

1.แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพฒันา
นวัตกรรม (43,015,200 บาท) 

1. โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง (3,836,700 บาท) 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบใหบ้ริการปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่าน Internet (14,666,900 บาท) 
3. โครงการสถาปนามาตรฐานแห่งชาติทางด้านความต้านทาน ควอนตัมฮอลล์รีซีสแตนซ์ (24,511,600 บาท) 

 

แผนงานบูรณาการ = 61,268,000 บาท 
         

แผนงานบูรณการ/งบประมาณ(บาท)  โครงการ/งบประมาณ (บาท) 
         

1. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต (46,769,300 
บาท) 

1. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา (3,314,000 บาท) 
2. โครงการพัฒนางานบริการตรวจสอบสมรรถนะหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย (21,920,000 บาท) 
3. โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย ์Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล  (10,872,200 บาท) 
4. โครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารด้วยระบบมาตรวิทยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการสง่ออก (10,663,100 บาท) 

  



         

แผนงานบูรณาการ (ต่อ) 
         

2.แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
สากล (14,498,700 บาท) 
 

 1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ (14,498,700 บาท) 

 
รวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 = 460,259,600 บาท** 

 

* กจิกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายดา้นมาตรวิทยา รวมงบประมาณ กิจกรรมการบรหิารและพัฒนาสถาบัน 28,675,200 บาท 
** เป็นงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ส านักงบประมาณจัดสรร 
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แผนงานพื้นฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ ของกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 :  

1.1 ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันและได้รับการยอมรับในคุณภาพในตลาดการค้า
โลกสูงขึ้น 

1.2 ภาคส่วนต่าง ๆ ใช้เครื่องมือและความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาที่เหมาะสมเป็นหลักอ้างอิง 
(ความถูกต้องด้านการวัด) ในการด าเนินภารกิจ 

1.3 มีนวัตกรรมด้านการวัดและเครื่องมือต้นแบบที่พัฒนาได้เองในประเทศ 
1.4 ระบบมาตรวิทยาของประเทศมีสมรรถนะ (capability) พลวัตร (dynamics) และความสามารถในการ

ปรับตัว (agility) เพ่ิมข้ึน 
1.5 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากการพ่ึงพาระบบมาตรวิทยาต่างประเทศลดลง 

กลยุทธ์ที ่1 :  
1.1  พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดให้ทันและเพียงพอต่อความจ าเป็นและความต้องการของประเทศ 
1.2  สร้างนวัตกรรม เครื่องมือวัด และระบบการวัดต้นแบบที่ยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพของ

ภาคการผลิต 
1.3  วิจัยความจ าเป็นของประเทศและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมหลักที่ 1 : สร้างพ้ืนฐานด้านมาตรวิทยา  
 

กิจกรรมหลกั/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป้าหมาย/ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
รวมไตรมาส 

1-4 
 

กิจกรรมหลักที่ 1 : สร้าง
พื้นฐานด้านมาตรวิทยา 

21,683,000       

งบประมาณประจ าปี 
2563 

       

ตัวชี้วัด         
1. จ านวนขีด
ความสามารถทางการวัดที่
ได้รับการพัฒนา  
 

 40 รายการวัด/
ฝ่ายมาตรวิทยา  

- 3 7 30 40 

2. จ านวนวัสดุอ้างอิงที่
ได้รับการพัฒนา 
 

 
 

 23 รายการ/
ฝ่ายมาตรวิทยา 

- - - 23 23 
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กิจกรรมหลกั/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป้าหมาย/ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
รวมไตรมาส 

1-4 
 

3. จ านวนนวัตกรรมด้าน
การวัดต้นแบบการวัดที่
สร้างส าเร็จ 

 8 รายการ/ชุด/
เครื่อง 

ฝ่ายมาตรวิทยา 

- - - 8 8 

4. จ านวนการเปรียบเทียบ
ผลการวัดระหว่างประเทศ
ที่เป็นทางการ 

 10 รายการวัด/
ฝ่ายมาตรวิทยา 

- - 2 8 10 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า 
2. ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง 
3. ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล 
4. ฝ่ายมาตรวิทยามิติ 
5. ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 
6. กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน 
7. กลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการโครงการสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบและมีสมรรถนะ 
เป้าประสงค์ที่ 2 :  

2.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เป็นระบบและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล 
2.2 ระบบมาตรวิทยาของประเทศได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศสูงขึ้น 
2.3 เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบขยายตัวอย่างยั่งยืนและมีความเข้มแข็ง

สามารถรองรับความต้องการอันเนื่องมาจากการเปิดประชาคมอาเซียน 
2.4 เกิดเครือข่ายวิชาการ วิชาชีพและธุรกิจ (Triple Helix) ที่ร่วมกันใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

คุณภาพในระดับประเทศและอาเซียนอย่างคุ้มค่า 
2.5 เกิดความเป็นธรรมและสังคมมีความเชื่อมั่นในการออกมาตรฐานและกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้

มาตรฐานและกฎหมายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการน ามาตรวิทยามาใช้ (การฟ้องร้องเนื่องจากไม่เชื่อถือลดลง) 
กลยุทธ์ที่ 2 :  

2.1  สร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดของประเทศและระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในเวทีระหว่าง
ประเทศ 

กิจกรรมหลักที่ 2 : สร้างเครอืข่ายด้านมาตรวิทยา 
 

กิจกรรมหลกั/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป้าหมาย/ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
รวมไตรมาส 

1-4 
 

กิจกรรมหลักที่ 3 : สร้าง
เครือข่ายด้านมาตรวิทยา 

62,988,400       

งบประมาณประจ าปี 
2563 

       

ตัวชี้วัด         
1. จ านวนขีด
ความสามารถที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ (CMC)  

 30 รายการ/
ฝ่ายมาตรวิทยา 

- 2 9 19 30 

2. จ านวนรายการ
เปรียบเทียบผลการวัด
ระหว่างห้องปฏิบัติการ
ภายในประเทศ 

 49 รายการ/
ฝ่ายมาตรวิทยา 

- 4 10 35 49 

3. จ านวนกิจกรรมด้าน
เครือข่าย/ชมรมมาตร
วิทยา 

 30 ครั้ง/ 
ฝ่ายมาตรวิทยา 

- 3 5 22 30 

4. จ านวนรายการวิเคราะห์ 
ทดสอบ สอบเทียบ และให้
ค าปรึกษาด้านมาตรวิทยา 

 4,900 รายการ/
ฝ่ายมาตรวิทยา 

500 1,000 1,500 1,900 4,900 

5. จ านวนกิจกรรมที่จัด
เพ่ือบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน NQI 

 1 กิจกรรม/ 
ฝ่ายมาตวิทยา 
 

- - - 1 1 

 



4 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า 
2. ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง 
3. ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล 
4. ฝ่ายมาตรวิทยามิติ 
5. ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 
6. กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน 
7. กลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือวัด 

 
 



5 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการด้วยทักษะและเทคโนโลยีมาตรวิทยา 
เป้าประสงค์ที่ 3 :  

3.1 ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตอื่น ๆ ของประเทศมีผลิตภาพสูงขึ้น 
3.2  แรงงานไทยมีทักษะด้านมาตรวิทยา (เป็น extra skills) สูงขึ้น 
3.3 วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถสร้างนวัตกรรมให้แก่สินค้าและ 
 บริการของตนเพ่ิมข้ึนด้วยมาตรวิทยา 
3.4 วิสาหกิจขนาดกลางและย่อมของไทยสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก (global value chain) และ 
 มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกสูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 3 :  
3.1 ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตอื่นๆ ของประเทศมีผลิตภาพสูงขึ้น 
3.2 แรงงานไทยมีทักษะด้านมาตรวิทยา (เป็น extra skills) สูงขึ้น 
3.3 วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถสร้างนวัตกรรมให้แก่สินค้าและ

บริการของตนเพ่ิมข้ึนด้วยมาตรวิทยา 
3.4 วิสาหกิจขนาดกลางและย่อมของไทยสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก (global value chain) และมี

ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกสูงขึ้น 
กิจกรรมหลักที่ 3 : สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน/สังคม 
 

กิจกรรมหลกั/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป้าหมาย/ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
รวมไตรมาส 

1-4 
 

กิจกรรมหลักที่ 3 : สร้าง
ผลกระทบด้านมาตรวิทยา
ต่อประชาชน/สังคม 

1,500,000       

งบประมาณประจ าปี 
2563 

       

ตัวชี้วัด        
1. จ านวนกิจกรรมบูรณา
การเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขัน/กิจกรรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต/พัฒนา
ทักษะแรงงาน 

 5 กิจกรรม/ 
ฝ่ายมาตรวิทยา 

- - - 5 5 

2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านมาตร
วิทยา 

 1,800 คน-วัน /
ฝ่ายมาตรวิทยา/

ฝน. 

100 800 600 300 1,800 

3. จ านวนการน านวัตกรรม
ไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการ
ได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 9 รายการ/ 
ฝ่ายมาตรวิทยา 

- - 1 8 9 



6 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟา้ 
2. ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง 
3. ฝ่ายมาตรวิทยาเชงิกล 
4. ฝ่ายมาตรวิทยามิต ิ
5. ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 
6. กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน 
7. กลุ่มงานนวัตกรรมและพฒันาเครื่องมือวัด 
8. ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร ์



7 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา 
เป้าประสงค์ที่ 4 :  

4.1 บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพในสังคมสูงวัยมี
สมรรถนะสูงขึ้น 

4.2 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.3 ผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความน่าเชื่อถือและสามารถทวนสอบได้อย่าง
เป็นระบบเพิ่มขึ้น 

4.4 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับมาตรวิทยาและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4.5 สถาบันมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนมีความสามารถและมีความพร้อมในการสนับสนุนและร่วมมือกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการน ามาตรวิทยาไปประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหา 

4.6 สังคมไทยมีวัฒนธรรมคุณภาพที่เข้มแข็งและสามารถใช้วัฒนธรรมดังกล่าวในการขับเคลื่อนตลาดสินค้า
และบริการของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4 :  
4.1  ใช้มาตรวิทยาในการสร้างสังคมคุณภาพ 

กิจกรรมหลักที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารองค์กร 
 

กิจกรรมหลกั/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป้าหมาย/ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
รวมไตรมาส 

1-4 
 

กิจกรรมหลักที่ 4 : 
เสริมสร้างศักยภาพการ
บริหารองค์กร 

-       

งบประมาณประจ าปี 
2563 

       

ตัวชี้วัด        
1. จ านวนกิจกรรมบูรณาการ
เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
บริการภาคสาธารณะและ
สังคม 

 8 กิจกรรม/ 
ฝ่ายมาตรวิทยา 

- - 1 7 8 

2. จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน
ที่ดี (good practice guide) 
/ วิธีการทวนสอบเครื่องมือ /
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานภาค
สาธารณะ 

 5 ฉบับ/ 
ฝ่ายมาตรวิทยา 

- - - 5 5 

3. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านมาตรวิทยา 
 

 1,800 คน/ฝ่าย
มาตรวิทยา/ฝน. 

100 200 600 900 1,800 

  



8 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ 
9. ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟา้ 
10. ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง 
11. ฝ่ายมาตรวิทยาเชงิกล 
12. ฝ่ายมาตรวิทยามิต ิ
13. ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 
14. กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน 
15. กลุ่มงานนวัตกรรมและพฒันาเครื่องมือวัด 
16. ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร ์



9 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  พัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศ 
     ทางการวัด 
เป้าประสงค์ที่ 5 :  

5.1  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีสมรรถนะทางวิชาการและความสามารถทางการวัดที่สูงขึ้น สามารถ
ให้บริการด้านมาตรวิทยาในระดับสากล 

5.2  บุคลากรของสถาบันมีบทบาทบนเวทีมาตรวิทยาและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพระดับชาติและระดับ
นานาชาติอย่างสร้างสรรค์และเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยยะ 

5.3  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีระบบและกระบวนการท างานที่กระชับโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 5 :  
4.7 ก้าวทันเทคโนโลยีทางการวัดระดับสากล 
4.8 ผลักดันการท างานเชิงบูรณาการระหว่างสาขาวิชาและระหว่างฝ่ายงาน 
4.9 สร้างบุคลากรมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
4.10 บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4.11 ปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

กิจกรรมหลักที่ 4 : สร้างเสริมศักยภาพการบริหารองค์กร 
 

กิจกรรมหลกั/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป้าหมาย/ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
รวมไตรมาส 

1-4 
 

กิจกรรมหลักที่ 4 : สร้าง
เสริมศักยภาพการบริหาร
องค์กร 

-       

งบประมาณประจ าปี 
2563 

       

ตัวชี้วัด        
1. จ านวนขีด
ความสามารถทางการวัด
ระดับปฐมภูมิที่ได้รับการ
พัฒนา 

 2 รายการ
วัด/ฝ่ายมาตร

วิทยา 

- - - 2 2 

2. จ านวนผลงานวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการท้ังใน
และต่างประเทศ 

 29 เรื่อง/
บทความ/
ฝ่ายมาตร

วิทยา 

- - 5 24 29 

3. ร้อยละความส าเร็จของ
การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงาน 

 100 ร้อยละ  
/ฝ่ายมาตร
วิทยา/ฝน./

ฝบ. 

- - - 100 100 

 
 



10 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า 
2. ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง 
3. ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล 
4. ฝ่ายมาตรวิทยามิติ 
5. ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 
6. กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน 
7. กลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือวัด 
8. ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
9. ฝ่ายบริหารกลาง 

 



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ   11 

 

ภารกิจยุทธศาสตร์และบูรณาการ 

แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ 
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

1.1 โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง 
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า) 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
ไตรมาส 1-4 

 
กิจกรรม ออกแบบ 
พัฒนา ทดสอบ และ
บ ารุงรักษาระบบการ
ขนส่งทางราง ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่บุคลากรทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และภาค
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

111.3544  - 37.1181 37.1181 37.1182  

ตัวชี้วัด        
1. จ านวนรายการที่
ส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยและมี
มาตรฐานสากลด้าน
คมนาคม ขนส่งและโลจิ
สติกส์ 

 รายการ 
3 

- - - 3 3 

2. ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดหาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ตามแผนงาน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านมาตรวิทยาเพ่ือรองรับ
การพัฒนาระบบขนส่ง
สมัยใหม่ 

 ร้อยละ 
100 

- - - 100 100 

3. ร้อยละความส าเร็จของ
การก่อสร้างอาคารพัฒนา
มาตรฐานการวัดเพื่อ
รองรับการพัฒนาระบบ
ราง 

 ร้อยละ 
100 

- - - 100 100 
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1.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ 
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ) 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
ไตรมาส 1-4 

 
กิจกรรม จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือมาตรฐานทาง
เคมีและชีวภาพส าหรับ
พัฒนาวิธีการวัด 

22.9009  5.7252 5.7252 5.7252 5.7254  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

 ร้อยละ 
100 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100 

 
100 

   1.3 โครงการจัดประชุมวิชาการมาตรวิทยาระหว่างประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิค ครั้งที่ 36 
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล) 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
ไตรมาส 1-4 

 
กิจกรรม เป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการมาตร
วิทยาระหว่างประเทศใน
เขตภูมิภาคเอเชีย-แป
ซิฟิค ครั้งท่ี 36 

7.2394  1.8098 1.8098 1.8098 1.8100  

ตัวชี้วัด        
1. จ านวนกิจกรรมสื่อสาร
องค์ความรู้ด้านมาตร
วิทยาและเทคโนโลยีด้าน
มาตรวิทยาระหว่าง
ประเทศในเขตภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิค  

 15 
กิจกรรม 

- - - 15 15 

2. ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดประชุมวิชาการ
มาตรวิทยาระหว่าง
ประเทศในเขตภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 36 
ในปี 2563 

 70 
ร้อยละ 

- - - 70 70 
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2. แผนงานยุทธศาสตรก์ารวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
2.1 โครงการพัฒนาฬิกาอะตอมเชิงแสง 
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า) 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
ไตรมาส 1-4 

 
กิจกรรม พัฒนานาฬิกา
อะตอมเชิงแสงด้วย
ไอออนเย็นของธาตุ 
Ytterbium 

3.8367  0.9591 0.9591 0.9591 0.9594  

ตัวชี้วัด        
1. ระบบการถ่ายภาพ
ไอออน 

 1 ระบบ - - - 1 1 

 
2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่าน Internet 
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า) 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
ไตรมาส 1-4 

 
กิจกรรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ให้บริการปรับเทียบเวลา
มาตรฐานผ่าน Internet 

14.6669  3.6667 3.6667 3.6667 3.6668  

ตัวชี้วัด        
1. ระบบ Time 
Synchronization 
 

 1 ระบบ - - - 1 1 

 
2.3 โครงการสถาปนามาตรฐานแห่งชาติทางด้านความต้านทาน ควอนตัมฮอลล์รีซีสแตนซ์ 
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า) 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
ไตรมาส 1-4 

 
กิจกรรม สถาปนา
มาตรฐานแห่งชาติ
ทางด้านความต้านทาน 
ควอนตัมฮอลล์รีซีสแตนซ์ 

24.5116  6.1279 6.1279 6.1279 6.1279  
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
ไตรมาส 1-4 

 
ตัวชี้วัด        
1. จ านวนขีดความสามารถ
ทางการวัดปฐมภูมิได้รบัการ
ปรับปรุงสมรรถนะการวัด 

 1  
รายการ 

- - - 1 1 

2. จ านวนรายงานผล
ความก้าวหน้าการวิจัยเรื่อง
มาตรฐานปฐมภูมิ 

 1 
ฉบับ 

- - - 1 1 
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3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
3.1 โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย 

เทคโนโลยีมาตรวิทยา 
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายมาตรวิทยามิติ) 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
ไตรมาส 1-4 

 
กิจกรรม ยกระดับ
ศักยภาพอุตสาหกรรม
ยานยนต์และช้ินส่วนยาน
ยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 
ด้วยเทคโนโลยีมาตร
วิทยา 

3.3140  0.8285 0.8285 0.8285 0.8285  

ตัวชี้วัด        
1. จ านวนผู้ประกอบการเข้า
ร่วมประชุม 

 100 ราย - - - 100 100 

2. จ านวนสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ 

 15 ราย - - - 15 15 

3. จ านวนนวัตกรรมต้นแบบ  4 ชุด - - - 4 4 
4. จ านวนครั้งของการจัด
ประชุมร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

 2 ครั้ง - - - 2 2 

 
   3.2  โครงการพัฒนางานบริการตรวจสอบสมรรถนะหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และ
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย 

(ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือวัด) 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
ไตรมาส 1-4 

 
กิจกรรม พัฒนางาน
บริการตรวจสอบ
สมรรถนะหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม ระบบ
อัตโนมัติ และนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
ไทย 
 

21.9200  5.4800 5.4800 5.4800 5.4800  
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
ไตรมาส 1-4 

 
ตัวชี้วัด        
1. นวัตกรรมระบบการ
ควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ 

 2 รายการ - - - 2 2 

 3.3 โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับ
ภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล 

(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล) 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ไตรมาส 1  

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 63) 

ไตรมาส 1-4 
 

กิจกรรม สร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน
อุตสาหกรรมทางการ
แพทย์ Medical 
Hub ในระดับ
ภูมิภาคด้วย
มาตรฐานสากล 

10.8722  2.7180 2.7180 2.7180 2.7182  

ตัวชี้วัด        
1. จ านวนสถาน
ประกอบการทางการ
แพทย์และสาธารณสุข
ที่เข้าถึงมาตรฐาน
เครื่องมือทาง
การแพทย์ 

 5 สถาน
ประกอบการ 

- - - 5 5 

2. จ านวนเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 

 200,100 
รายการ 

- - - 200,100 200,100 

3. จ านวนมาตรฐาน
เครื่องมือแพทย์ที่
ได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

 1 มาตรฐาน - - - 1 1 
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ไตรมาส 1  

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 63) 

ไตรมาส 1-4 
 

4. จ านวนวัสดุอ้างอิง
ส าหรับใช้ยืนยันความ
ถูกต้องของเครื่องมือ
วัดทางการแพทย์ 

 1 รายการ - - - 1 1 

5. จ านวนมาตรฐาน
การวัดเพื่อใช้ยืนยัน
ความถูกต้องเครื่องมือ
วัดทางการแพทย์ 

 3 รายการ - - - 3 3 

6. จ านวนหลักสูตรใน
การพัฒนาทักษะองค์
ความรู้ให้กับ
บุคคลากรด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข 

 1 หลักสูตร - - - 1 1 

7. จ านวนบุคลากร
ทางแพทย์ที่ได้รับการ
พัฒนา 

 450 คน 
 

- - - 450 450 

 
 3.4 โครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารด้วยระบบมาตรวิทยาเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคและสนับสนุนการส่งออก 

(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ) 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
ไตรมาส 1-4 

 
กิจกรรม ยกระดับ
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารด้วย
ระบบมาตรวิทยาเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคและ
สนับสนุนการส่งออก 

10.6631  2.6657 2.6657 2.6657 2.6660  

ตัวชี้วัด        
1. จ านวนขีด
ความสามารถทางการวัด
ทางด้านอาหารที่ได้รับการ
พัฒนาใหม่ 
 

 24 รายการ
วัด 

- - - 24 24 
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
ไตรมาส 1-4 

 
2. จ านวนวัสดุอ้างอิงที่
ได้รับการพัฒนา เพ่ือ
สนับสนุนการตรวจวัด
ทางด้านอาหาร 

 6  
รายการ

วัด 

- - - 6 6 

3. จ านวนขีดความสามารถ
ทางการวัดที่ได้รับการขยาย
พิสัย ส าหรับอุตสาหกรรม
การผลิตอาหาร 

 2  
รายการ

วัด 

- - - 2 2 

4. จ านวนบทความที่ตีพิมพ์
และเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยทางด้านอาหาร 

 1  
บทความ 

- - - 1 1 

5. จ านวนโครงการ
เปรียบเทียบผลการวัดหรือ
โปรแกรมทดสอบความ
ช านาญในประเทศท่ี
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
และทดสอบทางอาหาร
สามารถเข้าร่วม 

 1  
โครงการ 

- - - 1 1 

6. จ านวนนวัตกรรม
เครื่องมือวัดส าหรับ
อุตสาหกรรมการผลิต
อาหาร 

 1  
ชิ้นงาน 

- - - 1 1 
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4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
4.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายมาตรวิทยามิติ) 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 63) 
ไตรมาส 1-4 

 
กิจกรรม พัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ด้วยเทคโนโลยีมาตร
วิทยา 

14.4987  3.6246 3.6246 3.6246 3.6249  

ตัวชี้วัด        
1. จ านวนผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 200 ราย - - - 200 200 

2. จ านวนสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ 

 20 ราย - - - 20 20 

3. จ านวนนวัตกรรม
ต้นแบบ 

 5 ชุด - - - 5 5 

4. จ านวนครั้งของการจัด
สัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้ผู้ประกอบการ 

 2 ครั้ง - - - 2 2 

 



ข-1 
 

 
 
 
 

 
 

ตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2563  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสนบัสนุน 

 
 



M i n i s t r y  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  S c i e n c e ,  R e s e a r c h  a n d  I n n o v a t i o n

ตัว
ชี้ว

ัด
(ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ตัวช้ีวัด

หลัก

ปรับ 27 ม.ิย. 62

4. การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพ 
และสรางสังคมแหงการเรียนรู 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และเศรษฐกิจฐานราก

ดวย อววน.
ประเด็นยุทธศาสตร 2. การวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยของประเทศ และสรางระบบนิเวศการวิจัย

1. การผลิตกาํลังคนดาน ววน.
ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับ

ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ

35. จํานวนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการ
พัฒนา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ

36. จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสที่นํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชประโยชน

37. จํานวนระบบสนับสนนุการบริหารจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอมที่ไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด
รอง

6. จํานวนนักวิจัยที่มีการแลกเปล่ียนกับตางประเทศ 
7. จํานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ อว.

ไดรับรางวัลที่มีช่ือเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ
8. จํานวนหลักสูตรดาน ววน. ที่ อว. รวม

พัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร 

27. จํานวนรายการวัดของหองปฏิบัติการ
ที่ไดรับการพัฒนาและรับรองะบบงานตามมาตรฐานสากล

28. จํานวนผลงานดานนวัตกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่เขตนวัตกรรม
29. จํานวนเขตพื้นที่นวัตกรรมที่เกิดใหม

N/A N/A N/A N/A N/A

2.1.1 บริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยและ 
นวัตกรรมของประเทศ 

2.1.2 สงเสริมการพฒันานโยบาย/แผน/ มาตรการและความ
รวมมือดาน ววน. ทั้งในประเทศและตางประเทศ พรอมทั้ง
พัฒนาการบริหารจัดการดาน ววน. ใหมีประสิทธิภาพ

2.1.3 ผลักดันการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อ
สรางองคความรูและสามารถนาํไปใชประโยชน

2.3.1 พัฒนาระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะหคุณภาพและ
รับรองมาตรฐานใหทันสมัย

2.3.2 พฒันาโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. ใหมีศักยภาพเพื่อ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ

2.3.3 พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาของ
ประเทศ

3.1.1 ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สูผูประกอบการ เกษตรกร สังคมเพื่อพัฒนาและ
สรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ

3.1.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา และการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีเพื่อสรางความม่ันคงดานพลังงาน
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม

3.1.3 พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร
และรังสี 

กลยุทธ

2.2.1 สงเสริมและพัฒนา อววน. เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมปาหมายของประเทศ

1.1.1 สรางบุคลากรในระดับอุดมศึกษาและสราง
เสนทางอาชีพดาน ววน.

1.1.2 เรงสรางผูประกอบการใหมดวยกลไก ดาน ววน.
1.1.3 ปลูกฝงการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของ

เยาวชน และเผยแพรความรู ดาน วทน. สู
ประชาชน

4.1.1 สนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพ
กําลังคนอุดมศึกษาใหมีสมรรถนะสูง
ที่สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ

4.2.1 สรางโอกาสในการเขาถึงการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของผูดอยโอกาส

4.2.2 สงเสริมการใหบริการทางการศึกษาใน
รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตใหแก
ประชาชนอยางทั่วถึง

4.3.1 สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

4.3.2 สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ
ของผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน

หนวยงาน
ที่เก่ียวของ

สอวช. สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. สทน. สนช.
สทอภ. สสน. สซ. สดร. ศลช.

สอวช. สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. สทน. สนช.
สทอภ. สสน. สซ. สดร. ศลช. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สอวช. สป. วศ. ปส. พว. มว. วว. อพ. 
สทน. สนช. สทอภ. สซ. สดร. ศลช.

สป. วศ. ปส. พว. วว. สทน.
สนช. สทอภ. สสน. ศลช. 

สป. สป. สป.สอวช. สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. สทน. สนช. สทอภ. สสน. 
สซ. สดร. ศลช. สกสว.

เปาหมาย

การใหบริการ

3.1 การพัฒนาทยาศาสตร

และนวัตกรรมเพือ่เศรษฐกจิ สังคม 

สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต

2.1 การสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ

งานวิจัยและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม

2.2 การพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย

การพัฒนาประเทศ

2.3 การขับเคลื่อนโครงสรางพืน้ฐานขนาด

ใหญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพัฒนา

พื้นที่เพื่อนวัตกรรม

4.1 การผลิตและพฒันาสมรรถนะ

กําลังคนใหเปนhigh-skilled 

workforce ตามความตองการ

ของประเทศ

4.2 การสรางโอกาส

ในการเขาถึงการศกึษา

ระดับอดุมศกึษาและ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

4.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนระดับอดุมศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา

1.1 การพัฒนากําลังคนดาน ววน.

และสรางความตระหนักดาน วทน.

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ของประเทศ

เปนองคกรนําเพ่ือขับเคล่ือนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไปสูมาตรฐานในระดับสากลและเพ่ิมอันดับความสามารถการแขงขนั ในระดับนานาชาติอยางยั่งยืน ภายในป พ.ศ. 2580วิสัยทัศน

1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนาแบบทํางาน
เต็มเวลา (FTE) ตอประชากร
10,000 คน-ป 

2. จํานวนบุคลากรที่ทํางานดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

3. จํานวนผูประกอบการใหมและ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมที่ไดรับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแขงขัน

4. จํานวนผูเขารับการถายทอด
ความรูและเรียนรูดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

5. รอยละความสําเร็จของการดาํเนนิการ
สรางความตระหนักดาน วทน. ของ
ประเทศ

23. รอยละของการใหบริการโครงสราง
พื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพิ่มข้ึน

24. ความสําเร็จในการผลักดนัโครงการ
ขนาดใหญ (โครงการที่มีงบประมาณ  
ตั้งแต 500 ลานบาทข้ึนไป)
24.1 โครงการ THEOS-2
24.2 โครงการ Futurium
24.3 โครงการสรางเครื่องกําเนดิ

แสงซินโครตรอน เครื่องที่ 2
24.4 โครงการจัดตั้งศนูย

ไซโคลตรอนเพือ่พัฒนา 
ศักยภาพการผลิตเภสัชรังสี
ทางการแพทยและการฉายรังสี
ในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส

24.5 อุทยานวิทยาศาสตร 
24.6 โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพือ่

รองรับการพัฒนาระบบราง
25. จํานวนผูประกอบการที่มาใชประโยชนใน

เขตนวัตกรรม
26. มูลคาการลงทุนวิจัยของบริษัทที่

มาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม

30. มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกจิ
สังคม และสิ่งแวดลอม

31. จํานวนนวัตกรรมทางสังคม
และนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุและ
ผูพิการที่ผลิตไดเองภายในประเทศ

32. จํานวนชุมชน/ทองถ่ินที่ 
อววน. เขาไปชวยพัฒนา

33. รอยละความสําเร็จในการ
เตรียมความพรอมรับภัย
คุมคามทางนิวเคลียรและรังสี

34.จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่เผยแพรภูมิ
ปญญาทองถ่ินและของชาติ หรือสงเสริม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
หรือใหบริการวิชาการเพื่อพฒันาชุมชน
และสังคม

38. รอยละของหลักสูตร/
รายวิชาที่มีการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของบณัฑิต 
ดาน Soft Skill และ Critical 
Thinking (21st Century)

39. จํานวนผูเรียนสาขาวิชา
ที่เปนความตองการของ ประเทศ

40. จํานวนผูเรียนที่เปน
ผูพิกาผูดอยโอกาสไดรับโอกาสใน
การเขาถึงบริการการศกึษาเเละ
การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตาม
ความตองการจําเปน

41. จํานวนประชาชนที่ เขาถึง
หลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรู 
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
Lifelong learning

42. สัดสวนการผลิตบณัฑติสายวิทย
: สายอื่นในสถาบันอดุมศึกษา

43. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศกึษาไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป

9. อันดับรวมของความสามารถการแขงขันดาน 
Scientific Infrastructure ของประเทศตามการ
จัดอันดับของ IMD

10. รอยละการนําแผน/ นโยบาย/มาตรการ 
ไปใชประโยชนในการกํากับแกไขปญหา
ของประเทศ

11. ผลคะแนนเฉล่ียระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
(ITA) ในการดําเนินงานของ อว.

12. จํานวนเร่ืองท่ีเกิดจากการสรางความรวมมอื
ดาน ววน. ระหวางประเทศ

13. มีระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศท่ี
เช่ือมโยงระดับชาติและนานาชาติ

14.จํานวนหนวยงานท่ีไดรับการสงเสริมสนบัสนนุใหนาํ
มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยไปใชในการผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

15.รอยละของการจัดสรรงบประมาณในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมใหเปนไปตามแผนของประเด็นเรงดวน 15
ประเด็น

16.รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

17.จํานวนของโครงการวิจัยและนวัตกรรมริเร่ิมใหม
ท่ีสําคัญของประเทศ

18. มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัย 
และพัฒนาไปใชประโยชน

19. จํานวนบทความท่ีตีพิมพและเผยแพร 
ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ    

20. รอยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชท่ี
ถูกนําไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชย   
ใหกับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ

21. จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา  และนวัตกรรมท่ี
สามารถนําไปยื่นขอจดทรัพยสินทางปญญา/
บัญชีนวัตกรรม ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติและจัดสงขอมูลให
สํานักงบประมาณแลว

22. ความสามารถใหมในการดําเนินการวิจัยขั้น
แนวหนา (Frontier Research)

ยุทธศาสตรชาติ
2. ดานการสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขัน
3. ดานพัฒนาและ

เสริมสรางทรัพยากรมนุษย
4. การสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม1. ความมั่นคง

1



   ค-1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ และ 
ยุทธศาสตรข์องกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวตักรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 



5.5 การ
บริหาร
จดัการ
น ้าทัง้
ระบบ  
(บู น ้า) 

ความเช่ือมโยงยทุธศาสตรจ์ดัสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กบัเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.)  

4.1 การผลิตและพฒันา
สมรรถนะก าลงัคนให้เป็น high-

skilled workforce ตามความ
ต้องการของประเทศ 

3.1 การพฒันาวิทยาศาสตร ์และนวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม และคณุภาพชีวิต 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์
อว

. การวิจยัและนวตักรรมท่ีตอบโจทยข์องประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจยั          การพฒันาการจดัการศึกษาให้ทนัสมยั       
มีคณุภาพ และสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้   การยกระดบัคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน. 

เป้
าห

มา
ย 
อว

. 

    การผลิตก าลงัคนด้าน ววน. ท่ีมี
คุณภาพสูงเพ่ือยกระดบัขีด

ความสามารถ  ในการแข่งขนัของ
ประเทศ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

ช์า
ติ 

แผ
นแ

ม่บ
ท 

แผ
น 
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ยุท
ธศ
าส
ตร

 ์จดั
สร
รง
บป

ระ
มา
ณ 

เป้
าห

มา
ย 

ตวั
ชี้ว

ดั 
นโ
ยบ

าย
จดั

สร
ร 

1) สดัส่วน
ผลติภณัฑ์
มวลรวม
ของ
วสิาหกจิ
ขนาดกลาง
และขนาด
ยอ่มตอ่
ผลติภณัฑ ์
มวลรวมใน
ประเทศ
เพิม่ขึน้เป็น
ร้อยละ 44 
ภายในปี 
2565 

1) อนัดบั
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
ของประเทศ
ของ IMD 
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานทาง
เทคโนโลยอียู ่
ในอนัดบัทีไ่ม ่
ต ่ากวา่ 33 
(ปัจจุบนั 36) 
และด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานทาง
วทิยาศาสตร์
ของประเทศ 
อยูใ่นอนัดบัที่
ไมต่ ่ากวา่ 36 
(ปัจจุบนั 48)  

1) คะแนน 
PISA ดา้น
การอ่าน 
คณิตศาสตร์ 
และ
วทิยาศาสตร์
ไม่ต ่ากว่า 
470 คะแนน 
ภายในปี 
2565 
 
2) อนัดบัขดี
ความ 
สามารถใน
การแขง่ขนั
ของประเทศ
ดา้นการ 
ศกึษาใน
ระดบัสากล 
(IMD) ไม่ต ่า
กว่าอนัดบัที ่
45 ภายในปี 
2565 

2.6.5 
สนับสนุน
การจดั
การศึกษา
เพื่อพฒันา
ความเป็นผู้
ประกอบ 
การ รวมทัง้
พฒันาทักษะ
พื้นฐาน
แรงงานท่ี
เก่ียวข้องกบั
เทคโนโลยี
ดิจิทลัและ
ธรุกิจรปูแบบ
ใหม่ใน
อนาคต 
พฒันา
ผูป้ระกอบการ
โดยเฉพาะ 
SME ให้มีจิต
วิญญาณของ
การเป็น
ผูป้ระกอบการ 
ยกระดบั
กระบวนการ
ผลิตด าเนิน
ธรุกิจด้วย
เทคโนโลยี
และ
นวตักรรมฯ 
(บู)  

2.8.5 (1)  
ส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้าน
บุคลากรวิจยั
และนวตักรรม 
โดยเรง่ผลิต
บุคลากรวิจยั
และพฒันาใน
สาขาท่ีขาด
แคลน พรอ้มทัง้
สรา้งมาตรการ
จงูใจเพื่อดึงดูด
ผูเ้ช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศให้
เข้ามาร่วมวิจยั
พฒันา
เทคโนโลยีชัน้
แนวหน้า 
(Frontier 
Science) ใน
สาขา
อุตสาหกรรม
เป้าหมายฯ 
(ยุทธ) 

3.3.1  
ส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนระบบ
การเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะ
ส าหรบั
ศตวรรษท่ี 21 
โดยออกแบบ
กระบวน 
การเรียนรู้ใน
ทุกระดับชั้น
อย่างเป็นระบบ
ตัง้แต่ระดับ
ก่อนประถม 
ศึกษาจนถึง
อุดมศึกษาฯ 
(บู) 
 
3.3.2  
สนับสนุนการ
ปรบั เปล่ียน
บทบาท ครู ให้
เป็นครูยุคใหม่ 
จากครูสอน 
เป็น โค้ช หรือ
ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้ ท่ีมี
วิธีจดัระเบียบ
การสร้าง
ความรู้ 
ออกแบบ
กิจกรรมและ
สร้าง
นวตักรรมการ
เรียนรู้ให้
ผู้เรียนฯ (บู) 
 
3.3.4  
พัฒนาระบบ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดย
เน้นการจดั 
ระบบการ 
ศึกษาและ
ระบบฝึกอบรม
บนฐาน
สมรรถนะ 
ท่ีมีคุณภาพสูง
และยืดหยุ่น
ผ่านการพัฒนา
กลไกต่างๆ 
อาทิ การ
พัฒนาการ 
ศึกษาออนไลน์
แบบเปิด การ
พัฒนาระบบ
การเรียนรู้
เก่ียวกับทักษะ
การรู้ดิจิทัลฯ 
(บู) 
 
 
 

2.9.1 
สนับ 
สนุนการ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ 
ศาสตร์
ด้านการ
สร้าง
ความ 
สามารถ
ในการ
แข่งขนั 
(ยุทธ) 

1.2.2 (1) 
ส่งเสริม
การขยาย
ความ
รว่มมือและ
การเจรจา
ระหว่าง
ประเทศใน
ด้าน
เศรษฐกิจ 
เพื่อเพ่ิม
โอกาสและ 
ลด
อุปสรรค
ทาง
เศรษฐกิจ
ของไทยมุ่ง
กระจาย
ความเจริญ
และโอกาส
ทาง
เศรษฐกิจ
ไปสู่
ภมิูภาค
ต่างๆ ของ
ประเทศ 
ส่งเสริม
การแลก 
เปล่ียนองค์
ความรู ้
เทคโนโลยี
และ
นวตักรรม 
รวมถึงการ
สรา้งความ
เช่ือมโยง
ด้าน
คมนาคม
และระบบ  
โลจิสติกส์
ในภมิูภาคฯ 
(ยุทธ) 

2.2.5 
ส่งเสริมการ
เปล่ียนผ่าน
อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ทัง้
ระบบไปสู่
อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไฟฟ้า
อจัฉริยะ พฒันา
ศนูยท์ดสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
และยกระดบัสู่
มาตรฐาน 
สากล ส่งเสริม
การพฒันา    
อุตสาหกรรม
ซ่อมบ ารงุและ
ผลิตช้ินส่วน
อากาศยานฯ 
(บู) 
 
2.2.6 (1) 
พฒันา
อุตสาหกรรม
ความมัน่คงของ 
ประเทศท่ีมี
ศกัยภาพในเชิง
เศรษฐกิจท่ี
ครอบคลมุใน
ทุกมิติทัง้ท่ี
เก่ียวข้องกบั
การจดัการภยั
พิบติั ความ
มัน่คงทางไซ
เบอรฯ์ (บู) 
 
 
 

1.1.17  
พฒันา
ระบบ
การ
เตรียม 
พร้อม
แห่งชาติ 
ปรบัปรงุ
นโยบาย 
แนวทาง 
ระบบ
กลไก
การ
บริหาร
จดัการ 
แผนการ
ปฏิบติัท่ี
เก่ียวข้อง
ให้
ชดัเจนมี
ประสิทธิ
ภาพและ
ครอบ 
คลุม 
เตรียม
ความ
พร้อม
รบัมอืภยั
คกุคาม 
ทกุ
ประเภท 
การ
บริหาร
จดัการ
วิกฤต 
การณ์ 
เสริม 
สร้าง
ความ
เช่ือม ัน่ฯ 
(ยุทธ)  

6.2.1 
ปลูกฝังวิธี
คิด สร้าง
จิตส านึก
การเป็น
พลเมืองท่ี
ดีมีวฒัน 
ธรรม 
ซ่ือสตัย์
สุจริต 
แยกแยะ
ผล 
ประโยชน์
ส่วนตน
และผล 
ประโยชน์
ส่วนรวม 
และหลอ่
หลอม
วฒัน 
ธรรมใน
กลุ่มเดก็
และ
เยาวชน
ทุกช่วงวยั
ทุกระดบั 
โดยเสริม
พลงัการมี
ส่วนร่วม
ของทุก
ภาคส่วน
ในการ
ต่อต้าน
การทุจริต
ทุก
รูปแบบ 
(ยทุธ) 

5.1.6 
สนับ 
สนุนการ
ปรบัตวั
เพื่อลด
ความ
สูญเสีย
และ
เสียหาย
จากภยั
ธรรม 
ชาติ 
และผล 
กระทบ
จากการ
เปล่ียน 
แปลง
สภาพ
ภมิู 
อากาศ 
ปรบัปรุง
การ
บริหาร
จดัการ
พิบติัภยั
ทัง้ระบบ 
มีระบบ
ฐานขอ้
มลูการ
คาด 
การณ์
สภาพ
ภมิู 
อากาศ
และ
ระบบ
เตือนภยั
ลว่งหน้า
ท่ี
รวดเรว็ 
แมน่ย  า
และมี
ประสิทธิ
ภาพฯ 
(ยุทธ) 
 
 

5.1.1 
สนับสนุน
การ
อนุรกัษ์
และฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ
และแหล่ง
ท่ีอยู่อาศยั
ตาม
ธรรมชาติ 
(habitat) ท่ี
มีความ
หลาก 
หลายทาง
ชีวภาพสูง 
ชนิดพนัธุ์
เฉพาะถ่ิน
หายาก 
ใกล้สูญ
พนัธุ์ สร้าง
ระบบ
ฐานข้อมูล
ฯ (ยุทธ) 
 
5.1.12 
สนับสนุน
การกระจาย
อ านาจและ
ส่งเสริม    
ธรรมาภิบาล
ด้านการ
รกัษาและ
จดัการ
ทรพัยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
ผา่น
เครอืข่ายใน
ระดบัชุมชน
ท่ีครอบคลมุ
ภาครฐั 
ภาคเอกชน 
ภาคการ 
ศึกษา และ
ภาคประชา
สงัคมฯ 
(ยุทธ)  

5.2.1  
พฒันาการ
จดัการน ้า
เชิงลุม่น ้าทัง้
ระบบ จดัให้
มีน ้าสะอาด
ใช้ทกุครวั 
เรือนใน
ชุมชนชนบท 
ในปริมาณ
คณุภาพและ
ราคาท่ี
เขา้ถงึได้ มี
ระบบการ
จดัการน ้า
ชุมชนท่ี
เหมาะสม 
ส่งเสริมฟ้ืนฟู 
อนุรกัษ์ 
พื้นท่ีต้นน า้ 
พื้นท่ีชุ่มน ้า 
พื้นท่ีพกัน า้ 
แหลง่น ้า
ธรรมชาติฯ 
(บ)ู 
 
5.2.2  
จดัระบบการ
จดัการภยั
พิบติัจากน า้
ในภาวะ
วิกฤติ เพ่ือ
ลดความสูญ 
เสียและ
ความเส่ียง
ในการเกิด
ภยัพิบติัได้
อยา่งมีประ 
สิทธิภาพ 
และสนับ 
สนุนการ
บริหาร
จดัการอยา่ง
มี ธรรมาภิ
บาล โดย
พฒันาระบบ
การจดัการ
ให้ทันสมยัฯ 
(บ)ู 
 

2.4.5(5) 
สนับ 
สนุนการ
จดัท าฐาน 
ข้อมลู
ด้านการ
พฒันา
เมือง 
จดัท าและ
พฒันา
ระบบ
ข้อมลู
ขนาด
ใหญ่ (บู) 
 

2.2.1  
สนับ 
สนุนการ
สรา้ง
มลูค่า
จาก
วตัถดิุบ
ชีวภาพท่ี
เป็นมิตร
กบัส่ิง 
แวดลอ้ม
และ
เศรษฐกิจ
ฐาน
ชีวภาพ
ทางทะเล 
พฒันา
เศรษฐกิจ
ฐาน
ชีวภาพ
อบุติัใหม่
ทัง้ระบบ
แบบครบ
วงจร 
สนับ 
สนุนอตุ
สาห 
กรรม
ชีวภาพ
อยา่ง
บรูณา
การ 
ตลอดทัง้
ห่วงโซ่
คณุค่าฯ 
(บ)ู 
 

6.2.1 
ปลูกฝัง
วิธีคิด 
สรา้งจิต 
ส านึก
การ
เป็น
พลเมือง
ท่ีดี
มีวฒัน 
ธรรม 
ซ่ือสตัย์
สุจริต 
แยก 
แยะผล 
ประ 
โยชน์
ส่วนตน
และผล 
ประ 
โยชน์
ส่วน 
รวม 
และ
หล่อ
หลอม
วฒัน 
ธรรม
ในกลุ่ม
เดก็และ
เยาวชน
ทุกช่วง
วยัทุก
ระดบั 
โดย
เสริม
พลงั
การมี
ส่วน
รว่ม
ของทุก
ภาค
ส่วนใน
การ
ต่อต้าน
การ
ทุจริต
ทุก
รปูแบบ 
(ยุทธ) 
 

1) ผูป้ระ 
กอบการใน
ทกุระดบั 
เป็นผู ้
ประกอบ 
การยคุใหม่
ทีม่บีทบาท
ต่อระบบ
เศรษฐกจิ 
เพิม่มากขึน้ 

1) ประเทศ
ไทยมคีวาม
เขม้แขง็ด้าน
การวจิยัและ
พฒันา
นวตักรรม 
รวมทัง้มี
ความสามารถ
เพิม่ขึน้ในการ
น าผลงานวจิยั
และนวตักรรม
ไปประยกุต์ใช้
ใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อ
การพฒันา
ประเทศ  

1) คนไทยมี
การศกึษาทีม่ ี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
มทีกัษะที่
จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 
สามารถ
แก้ปัญหา 
ปรบัตวั ส ื่อสาร
และท างาน
รว่มกบัผูอ้ ืน่ได้
อย่างมี
ประสทิธผิล มี
นิสยัใฝ่เรยีนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ 
 
2) คนไทย
ได้รบัการ
พฒันาเต็มตาม
ศกัยภาพตาม
ความถนัดและ
ความสามารถ
ของพหุปัญญา  

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  
ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขนั 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3  

ด้านการพฒันา
และเสริมสรา้ง

ศกัยภาพ
ทรพัยากร
มนุษย์ 

8.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจบน

พ้ืนฐาน
ผู้ประกอบการยุค
ใหม่ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

 23.  
การวิจยัและ

พฒันา
นวตักรรม 

ยุทธศาสตรท่ี์ 8  
การพฒันาวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิจยั และ

นวตักรรม 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  
การเสริมสรา้ง
และพฒันา
ศกัยภาพทุน

มนุษย์ 

1) ระดบั
ความส าเรจ็ 
ในการสรา้ง
สมัพนัธ์ 
ความร่วมมอื 
และบทบาท
ของไทยกบั
ต่างประเทศ
ในดา้น
ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และ
ยัง่ยนืการ
พฒันา
มาตรฐาน 
สากลและ
การสรา้ง
เกยีรตภูิมิ
ของประเทศ
ไทยใน
ประชาคม
โลกขึน้มาก 
กว่าเดมิ   
รอ้ยละ 1-2 

1) การ
ต่าง 
ประเทศ
ไทยมี
เอกภาพ
ท าให้
ประเทศ
ไทยมี
ความ
มัน่คง   
มัง่คัง่ 
ย ัง่ยนื  มี
มาตรฐาน 
สากลและ
มเีกยีรต ิ
ภูมใิน
ประชาคม
โลก 

1.10  
การ

ส่งเสริม
ความสมั
พนัธ์

ระหว่าง
ประเทศ 
(ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 1     

ด้านความ
มัน่คง 

2.  
การ
ต่าง 
ประ 
เทศ  

ยุทธศาสตร์
ท่ี 5 
การ

เสริมสร้าง
ความมัน่คง
แห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมัง่คัง่
และยัง่ยืน 

2.11 
การพฒันา
เศรษฐกิจบน
พื้นฐาน

ผู้ประกอบการ 
ยุคใหมแ่ละ 

SME  
(บ ูSME)  

2.13  
การวิจยัและ

พฒันา
นวตักรรม 
(ด้าน

ความสามารถ
ในการ

แข่งขนั) (ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1  
ด้าน
ความ
มัน่คง 

1) อนัดบั
ความสามารถใน
การแขง่ขนัดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
(Infrastructure) 
โดยสถาบนั IMD 
ปี 2562 มอีนัดบัดี
ข ึน้ 1 อนัดบัจาก 
ปี 2561 (ปี 2561 
อยู่อนัดบัที ่48) 

1) อนัดบั
ความสามารถใน
การแขง่ขนัดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
(Infrastructure) 
โดยสถาบนั IMD 
อนัดบัดขี ึน้  

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ

แข่งขนั 

7. โครงสรา้ง
พื้นฐาน  
ระบบ 

โลจิสติกส์ และ
ดิจิทลั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 8 การพฒันา
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยั 

และนวตักรรม 

2.5 การพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคม 
ระบบโลจิสติกส์ 

พลงังานและดิจิทลั  
(2.10 ยุทธพฒันา
ศกัยภาพ วทน.+ 
2.7 บู โลจิสติกส์) 

3) ผลติภาพ
การผลติของ
ภาค 
อุตสาหกรรม
เพิม่ข ึน้เฉลีย่ 
รอ้ยละ 2.2 
ในช่วงปี 
2561-2565 
 
4) ผลติภาพ
การผลติของ
ภาคบรกิาร
เพิม่ข ึน้เฉลีย่
รอ้ยละ 2.7 
ในช่วงปี 
2561-2565 

2) ผลติภาพ
การผลติของ
ภาคอุตสาหกร
รมและภาค
บรกิารเพิม่ข ึน้ 

2.2 การพฒันา
อุตสาหกรรม
และบริการ
แห่งอนาคต 
(บู อุต) 

4. 
อุตสาหกรรม
และบริการ
แห่งอนาคต 

3.3 พฒันา
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
เรียนรู ้ 

(บู เรียนรู)้ 

2.14  
ยุทธศาสตร์

เพื่อ
สนบัสนนุ
ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแขง่ขนั 
(ยุทธ) 

1) ดชันี
การรบัรู ้
การทุจรติ 
(Corrup 
tion 
Percep 
tion 
Index: 
CPI) อยู่
ในอนัดบั 
1 ใน 54 
และ/หรอื
ไดค้ะแนน
ไม่ต ่ากว่า 
50 
คะแนน 
ภายในปี 
2565 

1) 
ประเทศ
ไทย
ปลอด
การ
ทุจรติ
และ
ประพฤต ิ     
มชิอบ 

6.2 การ
ต่อต้าน
ทจุริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ (ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 6 ด้านการ 
ปรบัสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จดัการ
ภาครฐั 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 6 

การบริหาร
จดัการใน
ภาครฐั การ
ป้องกนัการ

ทุจริต
ประพฤติมิ
ชอบและ 

ธรรมาภิบาล
ในสงัคมไทย 

21. การ
ต่อต้าน
การทุจริต

และ
ประพฤติ
มิชอบ  

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการ
ปรบัสมดุล
และพฒันา
ระบบการ
บริหาร
จดัการ
ภาครฐั 

2.1.5  
ส่งเสริมการสรา้ง
มูลค่าเพ่ิมให้กบั
สินค้าเกษตรตาม
ศกัยภาพและความ
โดดเด่นเฉพาะ โดย
สรา้งความเข้มแขง็
ให้กบัเกษตรกร
และชุมชนในการ
พฒันาสินค้า
เกษตรอตัลกัษณ์ 
พื้นถ่ินและสินค้า
บง่ช้ีทางภมิูศาสตร์
ฯ (ยุทธ) 
 
2.1.6  
พฒันาความ
เข้มแขง็การผลิต
ในห่วงโซ่
อุตสาหกรรม
เกษตร เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคเกษตรใน
การสรา้งความ
มัน่คงด้านอาหาร
และสรา้งมูลค่า 
เพ่ิมให้กบัสินค้า
เกษตรการพฒันา
ระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศ
การเกษตรเพื่อ
น าไปสู่การบริหาร
จดัการพื้นท่ี
เกษตรกรรมอย่าง
เหมาะสม 
สอดคล้องกบัแผน
ท่ีเกษตรเพื่อการ
บริหารจดัการเชิงรุก
ฯ (Agri-Map) 
(ยุทธ)  

6. การพฒันา
พื้นท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อจัฉริยะ 

9. เขต
พฒันา
พิเศษ
ภาค
ตะวนั 
ออก  

2) ปัญหาความมัน่คงทีม่อียูใ่น
ปัจจุบนั (เชน่ ปัญหายาเสพตดิ 
ความมัน่คงทางไซเบอร์ การคา้
มนุษย ์ปัญหาชายแดนใต้ ฯลฯ) 
ได้รบัการแก้ไขจนไมส่่งผล
กระทบต่อการบรหิารและพฒันา
ประเทศ 

1.1 การ
เสริม 
สรา้ง
ความ

มัน่คงของ
ประเทศ 
(ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1    
ด้านความมัน่คง 

1. ความมัน่คง  

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การ
เสริมสร้างความมัน่คง
แห่งชาติเพ่ือการพฒันา
ประเทศสู่ความมัง่คัง่

และยัง่ยืน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1    
ด้านความมัน่คง 

2) ผลติภาพการ
ผลติของภาคการ 
เกษตรเพิม่ขึน้ 
และสามารถ 
แปรรูปสู่
ผลติภณัฑป์ลาย
น ้าทีม่มีลูค่าสูง
โดยใช้
เทคโนโลย ี 

2.1 การ
พฒันาด้าน
การเกษตร  
(ยทุธ) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 

ยุทธศาสตรท่ี์ 8 การ
พฒันาวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิจยั และ

นวตักรรม 

3. การ
พฒันาการ
เกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ด้าน
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง

สงัคม 

2) ดชันี
คุณภาพ
ภาวะ
ประชากร
สูงอายุ
เทา่กบั  
ร้อยละ 40 
ภายในปี 
2565 

2) เพิม่
คุณภาพ
ชวีติ
ประชากร
สูงอายทุกุ
มติเิพื่อ
รองรบั
สงัคมสูง
วยั 

4.1 การ
เสริม 

สร้างพลงั
ทางสงัคม  
(4.1 ยุทธ
พลงั +  

4.2 บู สูง
วยั) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ด้าน
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง

สงัคม 

 ยุทธศาสตรท่ี์ 2 
การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหล่ือมล า้ใน

สงัคม 

15. การ
เสริม 

สร้างพลงั
ทางสงัคม 

4.5 การ
พฒันา

ความเสมอ
ภาคและ
ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ฐานราก  

(บู ฐานราก) 

2) รายได้
เฉลีย่ของ
ครวัเรอืน
ในภาค
เกษตร 
(บาท/
เดอืน) 
เพิม่ขึน้
อยา่ง
ต่อเนื่อง 
ภายในปี 
2565  

2) เพิม่
รายได้ของ
ครวัเรอืน
ในภาค
เกษตร  

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

5.1 สร้างการ
เติบโตอย่าง

ยัง่ยืน 
อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู
และป้องกนั
การท าลาย
ทรพัยากร 
ธรรมชาติฯ 

(ยทุธ) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

16. การพฒันา
ความเสมอภาค
และส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก 

19. การบริหารจดัการ
น ้าทัง้ระบบ 

18. การสร้างการ
เติบโตอย่างยัง่ยืน 

1) สดัส่วนพื้นทีแ่หลง่ทีอ่ยู่
อาศยัตามธรรมชาต ิ(habitats) 
ทีส่ าคญัในพืน้ทีไ่ด้รบัการ
อนุรกัษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู (SDGs 
15.5) ร้อยละ 32 ของพืน้ที่
ทัง้หมด ภายในปี 2565 
 
4) สดัส่วนปรมิาณมลพษิทาง
ทะเลทีไ่ด้รบัการบ าบดั อยา่ง
น้อยรอ้ยละ 40 ของปรมิาณ
ทัง้หมดภายในปี 2565 

1) ความหลากหลายทางชวีภาพ
ในและนอกถิน่ก าเนิด 
โดยเฉพาะสตัวป่์าและพนัธุ์พชืที่
ใกลส้ญูพนัธุไ์ดร้บัการอนุรกัษ์
และฟ้ืนฟู 
 
4) ทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ทัง้ระบบได้รบัการ
ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม ่

1) ความ
มัน่คง
ด้านน ้า
ของ
ประเทศ
เพิม่ขึน้  

1) ดชันี
ความ
มัน่คง
ด้านน ้า
ของ
ประเทศ 
ระดบั 2 
(60 
คะแนน) 
ภายในปี 
2565 

 2.15 การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยทุธศาสตรด้์านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั (พ้ืนฐาน) 
 3.9  การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยทุธศาสตรด้์านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์(พ้ืนฐาน) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
ด้านการพฒันา
และเสริมสรา้ง

ศกัยภาพ
ทรพัยากร
มนุษย์ 

2.1 การสร้างความเข้มแขง็ในการบริหาร
จดัการงานวิจยั และงบประมาณวิจยัและ

นวตักรรม 

1.1 พฒันาก าลังคนด้าน ววน. และสร้าง
ความตระหนักด้าน วทน.  เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถของประเทศ 

1 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 6 ด้าน
การปรบั
สมดลุและ
พฒันา

ระบบการ
บริหาร
จดัการ
ภาครฐั 

ยุทธศาสตรท่ี์ 6 
การบริหาร
จดัการใน
ภาครฐั การ
ป้องกนัการ

ทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรร
มาภิบาลใน
สงัคมไทย 

28. การ
พฒันา
บริการ

ประชาชน 
และการ
พฒันาประ 
สิทธิภาพรฐั 

รายการ
ค่า

ด าเนิน 
การ

ภาครฐั 

แผนงาน 
บคุลากรภาครฐั  
– แผนงานรอง
บคุลากรภาครฐั 
(2.16 ดา้นการ
สร้างความ 

สามารถในการ
แขง่ขนั) และ 
(3.10 ดา้นการ
พฒันาและ
เสรมิสร้าง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนษุย์) 
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3.4 การ
เสริม 

สรา้งให้
คนไทย
มีสุข
ภาวะ 
ท่ีดี 

(ยุทธ) 

2.9.1 
สนับ 
สนุน
การ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ 
ศาสตร์
ด้าน
การ
สร้าง
ความ 
สามารถ
ในการ
แข่งขนั 
(ยุทธ) 

 11.  
การพฒันา
ศกัยภาพคน
ตลอดช่วง

ชีวิต 

3.2  
การพฒันา
ศกัยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

(ยุทธ) 

1) คนไทย
ทกุชว่งวยัมี
คุณภาพ
ได้รบัการ
พฒันาอยา่ง
สมดุลทัง้ดา้น
ร่างกาย 
สตปัิญญา
และคุณธรรม 
จรยิธรรม
เป็นผูท้ ีม่ ี
ความรู้และ
ทกัษะใน
ศตวรรษที ่
21 รกัการ
เรยีนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ 

1) เด็กไทยมี
พฒันาการ
สมวยัไม่
น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 
ภายในปี 
2565 
 
3) ผลติภาพ
แรงงาน
เพิม่ขึน้ไมต่ ่า
กวา่ร้อยละ 
2.5 ต่อปี 

3.2.2 
ส่งเสริมการ
พฒันาทักษะท่ี
สอดรบักบั
ทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
ทัง้ด้านภาษา 
ศิลปะ และ
ความ สามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยีฯ  
 
3.2.3  
ส่งเสริมการ
ยกระดบั
ศกัยภาพ 
ทกัษะและ
สมรรถนะวยั
ท างานให้มี
คุณภาพ
มาตรฐาน
สอดคล้องกบั
ความสามารถ
เฉพาะบุคคล
ความต้องการ
ของตลาดงานฯ 
(ยุทธ) 

2.8.1 (1)   
ส่งเสริมการวิจยั
พฒันา และ
ประยุกต์ใช้
นวตักรรมในกลุ่ม
เทคโนโลยีท่ีน าไปสู่
การพฒันาแบบ
ก้าวกระโดดในภาค
การเกษตร 
อตุสาหกรรม 
และบริการ พฒันา
มาตรการแรงจงูใจ
เพ่ือส่งเสริมให้ภาค 
เอกชนมีบทบาทน า
ในการลงทนุวิจยั
และนวตักรรมฯ 
(ยุทธ) 
 
2.8.3 (1) 
ส่งเสริมการวิจยั 
พฒันาและ
ประยุกต์ ใช้
นวตักรรมท่ีเป็น
เครื่องมือในการ
อนรุกัษ์และฟ้ืนฟู
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ทรพัยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม(ยุทธ) 
 
2.8.4 (1)  
ส่งเสริมการวิจยั 
พฒันาและ
ประยุกต์ ใช้
นวตักรรม เพ่ือ
สะสมองค์ความรู้ 
ต่อยอดไปสู่การ
ประยุกต์ ช้และ
สร้างสรรค์
นวตักรรมทาง
เศรษฐกิจหรือ
นวตักรรมทาง
สงัคมให้เกิดผล
อย่างเป็นรปูธรรม
ฯ (ยุทธ) 
 
2.8.5 (1) 
ส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้าน
บคุลากรวิจยัและ
นวตักรรม โดยเร่ง
ผลิตบคุลากรวิจยั
และพฒันาในสาขา
ท่ีขาดแคลน พร้อม
ทัง้สร้างมาตรการ  
จงูใจเพ่ือดึงดดู
ผ ู้เช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศให้เข้า
มา ร่วมวิจยัพฒันา
เทคโนโลยีชัน้แนว
หน้า (Frontier 
Science) ในสาขา
อตุสาหกรรม
เป้าหมาย (ยทุธ) 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 
ส่งเสริมการ
พฒันา
ศกัยภาพของ
เกษตรกรเพื่อ
เตรียมไปสู่
การเป็น
ผูป้ระกอบการ
ในอนาคต 
เพ่ิมขีดความ 
สามารถของ
เกษตรกรให้
เป็นเกษตร
ยุคใหม่ท่ี
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร
ความรูท้ัง้
ทางด้าน
เทคโนโลยี 
การจดัการ 
และการ 
ตลาด
สามารถ
พึ่งพาตนเอง
ในการพฒันา
ฯ (บู) 
 
4.2.4 
ส่งเสริมการ
แปรรปูสินค้า
เกษตรใน
ระดบัชุมชน 
เพื่อดูดซบั
ปริมาณ
สินค้าเกษตร
วตัถดิุบออก
จากตลาด 
สนับสนุน
ช่องทาง
ตลาดใหม่ๆ 
เพื่อกระตุ้น
ให้ผูป้ระกอบ 
การขยาย
การลงทุนใน
กิจการ 
แปรรปูสินค้า
เกษตร 
รวมถึงการ
พฒันา
ผูป้ระกอบกา
รและ
ผลิตภณัฑ์ 
 OTOP (บู) 

5.1.4 
สนับสนุน
การ
ปรบัปรงุ 
ฟ้ืนฟู และ
สรา้งใหม่
ทรพัยากร
ทางทะเล 
และ
ชายฝัง่ทัง้
ระบบ  
ลด
ปริมาณ
ขยะและ
ของเสียท่ี
ลงสู่ทะเล
ทัง้ระบบ 
รกัษา
ระบบ
นิเวศทาง
ทะเลและ
สตัว์ทะเล
หายาก
และใกล้
สูญพนัธุ์ท่ี
ส าคญัฯ 
(ยุทธ) 

5.3.1 
สนับสนุน
การด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สรา้งการ
เติบโตบน
คุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็น
มิตรตอ่
ส่ิงแวดลอ้ม 
(ยุทธ) 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี 8 
การพฒันา
วิทยา 
ศาสตร์ 

เทคโนโลยี       
วิจยั และ
นวตักรรม 

ยุทธศาสตรท่ี์ 
9 การพฒันา
ภาค เมือง 
และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ  

2.2 การสนับสนุนการวิจยัและนวตักรรมท่ีตอบโจทยก์ารพฒันา
ประเทศ 

2.3 การขบัเคลื่อนโครงสร้างพืน้ฐาน
ขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และพฒันาพื้นท่ีเพื่อ
นวตักรรม 

4.2 การสรา้งโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้    

ตลอดชีวิต 

4.3 การสนับสนุนการจดัการเรียนการ
สอนระดบัอุดมศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษา 

1.3 การ
ขบัเคลือ่น
การแก้ไข
ปัญญาหา
จงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต้ (บู) 

1.5 การ
ป้องกนั 
ปราบ 

ปราม และ
บ าบดั 

รกัษาผูติ้ด
ยาเสพติด 

(บู) 

3. การ
พฒันา
การ

เกษตร 

5. การ
ท่อง 
เท่ียว 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 การ

สร้างความ
เข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจ
และแข่งขนั
ได้อย่าง
ยัง่ยืน  

2.1 
เกษตร
สรา้ง
มูลค่า 
(ยุทธ) 

2) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคการ 
เกษตร
เพิม่ข ึน้ 
และ
สามารถ
แปรรูปสู่
ผลติภณัฑ์
ปลายน ้าที่
มมูีลค่าสูง
โดยใช้
เทคโนโลย ี 
  

2) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคการ 
เกษตร
เพิม่ข ึน้
เฉลีย่ 
รอ้ยละ 
1.2 
ในช่วงปี 
2561-
2565 

2.1.2 
ส่งเสริมการ
วิจยั
พฒันา
องค์
ความรู ้
เทคโน  
โลยีนวตั 
กรรม
และภมิู
ปัญญา
ท้องถ่ิน
ด้านการ 
เกษตร
แบบมี
ส่วนร่วม
ฯ (ยุทธ) 
 
2.1.5 
ส่งเสริม
การสรา้ง
มูลค่า 
เพ่ิม
ให้กบั
สินค้า
เกษตร
ตาม
ศกัยภาพ
และ
ความ
โดดเด่น
เฉพาะ 
โดยสรา้ง
ความ
เข้มแขง็
ให้กบั
เกษตรกร
และ
ชุมชนฯ
(ยุทธ) 
 
 
 

2 

2.5.10  
สนบัสนนุการวิจยั
พฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข้องกบัการ
คมนาคมและระบบ 
โลจิสติกสท่ี์ทนัสมยั
ภายใน ประเทศ เพ่ือ
ลดการน าเข้า
เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศฯ (บ)ู 
 
2.5.23 
พฒันามาตร ฐาน 
ระบบคณุภาพ และ
การวิเคราะห์
ทดสอบท่ีเป็นท่ี
ยอมรบัตาม
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและสอดรบั
กบัความจ าเป็นฯ (บ)ู 
 
2.5.24 
มุ่งเน้นส่งเสริมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การวิจยัพฒันา  
การออกแบบ
วิศวกรรม และการ
พฒันากระบวนการ
และผลิตภณัฑ์ใน
รปูแบบการ
ด าเนินงานของ 
Condortium 
ระหว่างผ ู้ใช้ 
ผ ู้พฒันา และผ ู้ให้ 
บริการเทคโนโลยี 
(ยุทธ) 
 
2.5.25  
ส่งเสริมการผลิต
และพฒันาบคุลากร
ด้านวิทยาศาสตรท่ี์
มีความสอดคล้อง
กบัความต้องการ
ของทกุภาคส่วน
อย่างต่อเน่ือง 
รวมทัง้ส่งเสริมการ
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างบคุลากร
วิจยั สถาบนั 
การศึกษา สถาบนั 
วิจยัทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศฯ 
(ยุทธ)  
 
 
 
 
 

2.2.4 (1) 
ส่งเสริมให้
มีการวิจยั
พฒันาและ
สร้าง
นวตักรรม
ทางอตุ 
สาหกรรม
และบริการ
ดิจิทลั 
ข้อมูล และ
ปัญญา 
ประดิษฐ์
ตามระดบั
ความ
พร้อมของ
ผู้ ประ 
กอบการใน
ทุกด้านฯ 
(บู)  
 
2.2.7 
พฒันา   
ต่อยอด
ความ
เข้มแขง็
ของอตุ
สาห- 
กรรมท่ีมี
ศกัยภาพ
ปัจจบุนั
เพือ่
ยกระดบั
ไปสู่อตุ
สาห- 
กรรมท่ีใช้
เทคโนโลยี
ขัน้สงูฯ (บู) 
 
  
 

2.5.8  
เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการบริหาร
จดัการโลจิส 
ติกส์ตลอดห่วง
โซ่อปุทานทัง้
ภาคเกษตร ภาค 
อตุสาห กรรมและภาค
บริการ ส่งเสริม
การสร้างประ 
โยชน์จากห่วงโซ่
มลูค่าของสินค้า
และบริการฯ (บ)ู 
 
2.5.10  
สนบัสนนุการ
วิจยัพฒันา
นวตักรรมและ
เทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข้องกบัการ
คมนาคมและระบบ โลจิ
สติกสท่ี์ทนัสมยั
ภายใน ประเทศ 
เพ่ือลดการ
น าเขา้เทคโนโลยี
จากต่างประเทศ
ฯ (บ)ู 
 

2.5.22  

พฒันาโครง 
สร้างพื้นฐาน
และส่ิงอ านวย
ความสะดวก
ด้านวิทยา 
ศาสตรเ์ทคโน 
โลยีสมยัใหมท่ี่
จ าเป็นต่อการ
สร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขนัของ
ประเทศ (ยุทธ) 
 
 

2.2.1  
สนับสนุน
การสรา้ง
มูลค่า
จาก
วตัถดิุบ
ชีวภาพท่ี
เป็นมิตร
กบัส่ิง 
แวดล้อม
และ
เศรษฐกิจ
ฐาน
ชีวภาพ
ทางทะเล 
พฒันา
เศรษฐกิจ
ฐาน
ชีวภาพ
อุบติัใหม่
ฯ (บู) 
 
2.2.5 
ส่งเสริม
การ
เปล่ียน
ผ่านอตุ
สาห-
กรรม 
ยานยนต์
ทัง้ระบบ
ไปสู่อตุ
สาห-
กรรม 
ยานยนต์
ไฟฟ้า
อจัฉริยะ 
พฒันา
ศนูย์
ทดสอบท่ี
มีประ 
สิทธิภาพ 
และ
ยกระดบัสู่
มาตร 
ฐานสากล  
(บ)ู 
 

2.4 การพฒันา
พื้นท่ีและเมือง
น่าอยู่อจัฉริยะ       
(2.4 บ ูพื้นท่ีพิเศษ 

+ 2.5 บู ภาค
แข่งขนั+2.6 ยุทธ

เมืองน่าอยู่) 

2.12 การ
พฒันาเขต
พฒันา

พิเศษภาค
ตะวนัออก  
(บู EEC)  

 

1) ประเทศไทย
มขีดีความ 
สามารถในการ
แขง่ขนัสงูขึน้ 
เกดิศูนยก์ลาง
ความเจรญิทาง
เศรษฐกจิและ
สงัคมในทกุ
ภูมภิาคของ
ประเทศ เพื่อ
กระจายความ
เจรญิทางด้าน
เศรษฐกจิและ
สงัคมและลด
ความเหลือ่มล า้ 
 

1) 
ยกระดบั
การ
ลงทนุใน
ทกุด้าน 
 

1) มลูค่าการ
ลงทนุในเมอืง
ศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกจิ
เป้าหมาย
เพิม่ขึน้ร้อยละ 
5 

1) มลูค่า
การ
ส่งเสรมิ
การ
ลงทนุใน
ทกุด้าน
ในพื้นที่
พฒันา
เขต
เศรษฐ 
กจิพเิศษ
ภาค
ตะวนั 
ออก
อยา่ง
น้อย 3 
แสนลา้น 
ภายในปี 
2563 

2.5.22  
พฒันาโครง 
สร้างพื้นฐาน
และส่ิงอ านวย
ความสะดวก
ด้านวิทยา 
ศาสตรเ์ทคโน 
โลยีสมยัใหมท่ี่
จ าเป็นต่อการ
สร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขนัของ
ประเทศ (ยุทธ) 
 

2.7.4  
พฒันาบคุลากร 
การศึกษา 
การวิจยั 
เทคโนโลยี 
และ
นวตักรรม 
โดยสนบัสนนุ
การจดัตัง้
ศนูยก์าร
เรียนรู้และ
ศนูยบ์ริการ 
จดัท า
หลกัสตูรการ
เรียนการสอน 
ผลิตบคุลากร
สนองความ
ต้องการของ
ภมิูภาค 
พฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน 
วทน. ส าหรบั
การท าวิจยั 
ต่อยอดเพ่ือ
ขยายผลงาน 
วิจยัสู่ไปเชิง
พาณิชยฯ์ (บ)ู 
 

1.1.12 
สนับ 
สนุน
การ 
บูรณา
การของ
หน่วย 
งานเพ่ือ
ป้องกนั
และ
แก้ไข
ปัญหา
ความไม่
สงบใน
จงัหวดั
ชาย 
แดน
ภาคใต้ 
ฯ (บู) 

1.1.4 
พฒันา
แนวทาง
การ
แก้ไข
ปัญหายา
เสพติด
ตัง้แต่ต้น
น ้า-กลาง
น ้า-
ปลายน ้า 
โดยยุติ
แหล่ง
ผลิต 
พฒันา
พืน้ท่ี
ความ
เป็นอยู่
ของ
ประชาชน
ตามแนว
ชายแดน
ฯ (บ)ู  

2.9 พฒันา
เศรษฐกิจ
และสงัคม
ดิจิทลั
(ยุทธ) 

2.4.6 ส่งเสริมให้
เกิดการพฒันา
พ้ืนท่ีพิเศษตาม
ศกัยภาพ โดย
พฒันาต่อยอด 
จากฐานทรพัยา 
กรและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีท่ีมีอยูเ่ดิมฯ 
(บ)ู 
 
2.4.4 (2) 
ส่งเสริมการพฒันา
เมอืงในพ้ืนท่ีพิเศษ
ให้เป็นเมอืงน่าอยู่
ท่ีจะสนับสนนุการ
ขบัเคลือ่นพื้นท่ี
พิเศษให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่
ของประเทศ  โดย
เน้นให้เป็นเมอืงน่า
อยูท่ี่ประชาชนมี
คณุภาพชีวิตท่ีดี มี
โครงสรา้งพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคขัน้
พื้นฐานฯ (บ)ู 
 
2.4.5(3)  
สนับสนุนการจดัท า
ฐานขอ้มลูด้านการ
พฒันาเมอืง จดัท า
และพฒันาระบบ
ขอ้มลูขนาดใหญ่ท่ี
มีการเช่ือมโยงการ
จดัการและการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
ทุกหน่วยงาน 
สามารถใช้งาน
ร่วมกนั เพื่อใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารจดัการพ้ืนท่ี 
(ยุทธ) 
 

8) มูลค่า
ธุรกจิ
ดจิทิลัต่อ 
GDP 
เพิม่ขึน้ 

2.5.21 
ส่งเสริม
การให้
ความรู้
และเพ่ิม
ทกัษะ
ด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทลัแก่
ประชาชน
และผู้
ท างานใน
ทุกสาขา
อาชีพ
เพื่อขบั 
เคลื่อน
เศรษฐกิจ
ด้วย
เทคโนโลยี
ดิจิทลัฯ 
(ยุทธ)  

2) ระดบัความส าเรจ็ของการ
แก้ไขปัญหาความมัน่คงใน
ปัจจุบนัดขี ึน้อยา่งน้อยรอ้ยละ 
50 ภายในปี พ.ศ. 2565  

2) ผลติภาพการ
ผลติของภาค
การเกษตร
เพิม่ขึน้เฉลีย่ 
ร้อยละ 1.2
ในชว่งปี 2561-
2565 

8) มูลค่า
ธุรกจิ
ดจิทิลั
ต่อ 
GDP 
เพิม่ขึน้
เป็น 
ร้อยละ 
23 

4.1.12 
สนับสนุน
การต่อ
ยอดการ
พฒันาบน
ฐานทาง
สงัคมและ 
วฒันธรรม
ให้เป็นพลงั
ในการขบั 
เคลื่อน
สงัคมฯ
(ยุทธ) 
 
4.1.13
สนับสนุน
การเตรียม
สงัคมไทย
ให้พรอ้มท่ี
จะรองรบั
สงัคมสูง
วยัในมิติ
สุขภาพ 
เศรษฐกิจ 
สงัคม และ
สภาพ 
แวดล้อม 
เพ่ิม
บทบาท
ทางเศรษฐ 
กิจ และ
บทบาท
ทางสงัคม
ของผูสู้ง 
อายุฯ (บู)  
 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ด้านการ
พฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพทรพัยากร

มนุษย ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การ
เสริมสร้างและพฒันา
ศกัยภาพทุนมนุษย ์

 11. การ
พฒันา
ศกัย 

ภาพคน
ตลอด
ช่วงชีวิต 

12. การ
พฒันา
การ
เรียนรู้ 

13. การ
เสริม 

สรา้งให้
คนไทยมี
สุขภาวะ 
ท่ีดี 

14. ศกัย 
ภาพการกีฬา 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ด้านการ
พฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพทรพัยากร

มนุษย ์

3.2 การ
พฒันา
ศกัยภาพ
คนตลอด
ช่วงชีวิต 
(ยุทธ) 

1) คนไทย
ทุกช่วงวยั
มคีุณภาพ
ไดร้บัการ
พฒันา
อย่าง
สมดุลทัง้
ดา้น
ร่างกาย 
สติปัญญา
และ
คุณธรรม 
จรยิธรรม 
เป็นผู้ทีม่ี
ความรู ้
และทกัษะ
ใน
ศตวรรษที ่
21 รกัการ
เรยีนรู ้
อย่าง
ต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ 

3.2.2 
ส่งเสริม
การ
พฒันา
ทกัษะท่ี
สอดรบั
กบัทักษะ
ใน
ศตวรรษท่ี 
21 ทักษะ
ด้านภาษา 
ศิลปะและ
ความ 
สามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
ท่ีสอด 
คล้องกบั
ความ 
สามารถ 
ความ
ถนัดและ
ความ
สนใจฯ 
(ยุทธ)  
 
3.2.3 
ส่งเสริม
การยก 
ระดบั
ศกัยภาพ 
ทกัษะและ
สมรรถนะ
วยัท างาน
ให้มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 
สอดคล้อง
กบัความ 
สามารถ
เฉพาะ
บุคคลฯ 
(ยุทธ) 

3) มี
บุคลากร
ดา้นการ
กฬีา 
นันทนา 
การ และ
วทิยา 
ศาสตร์การ
กฬีาทัว่
ประเทศที่
ไดร้บัการ
รบัรอง
มาตรฐาน
เพิม่ข ึน้ 
รอ้ยละ 5  
ภายในปี 
2565 

1) คนไทย
มสุีขภาวะ
ทีด่ขี ึน้ 
และมี
ความ
เป็นอยูด่ ี

2) กฬีา  
ท าใหค้น
ไทยมี
น ้าใจ
นักกฬีา  
มวีนิัย 
เคารพ
กฎเกณฑ์  
รูแ้พ ้   
รูช้นะ  
รูอ้ภยัและ
รูจ้กัขอ
โทษ 

1) อายุ
คาดเฉลีย่
ของการมี
สุขภาพ
เพิม่ข ึน้
ต่อเนื่อง 
ไม่น้อย
กว่า 68 ปี 
ภายในปี 
2565 

1) 
เดก็ไทยมี
พฒันา 
การสมวัย
ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 
80 ภายใน
ปี 2565 
 
3) ผลติ
ภาพ
แรงงาน
เพิม่ข ึน้ไม่
ต ่ากว่า
รอ้ยละ 2.5 
ต่อปี 

1.1.12 
สนับ 
สนุนการ 
บูรณา
การของ
หน่วย 
งานเพื่อ
ป้องกนั
และแก้ไข
ปัญหา
ความไม่
สงบใน
จงัหวดั
ชาย แดน
ภาคใต้ ฯ 
(บู) 
 

2.5.22  
พฒันา
โครง 
สรา้ง
พื้นฐาน
และส่ิง
อ านวย
ความ
สะดวก
ด้าน
วิทยา 
ศาสตร์
เทคโน 
โลยี
สมยัใหม่
ท่ีจ  าเป็น
ต่อการ
สรา้ง
ความ 
สามารถ
ในการ
แข่งขนั
ของ
ประเทศ 
(ยุทธ) 

3.4 การ
เสริม 

สรา้งให้
คนไทยมี
สุขภาวะ
ท่ีดี 

(ยุทธ) 

3.5 การ
พฒันา
ศกัย 

ภาพการ
กีฬา 
(ยุทธ) 

3.4.1 
ส่งเสริม
ความ
รอบรู้
ด้านสุข
ภาวะ 
(Health 
Literacy) 
ให้แก่
ประชาชน 
และ
พฒันาสื่อ
เพื่อ
เผยแพร่
องค์
ความรู้
ด้าน
สุขภาพ
และสุข
ภาวะท่ี
ถกูต้องให้
ประชาชน
สามารถ
เข้าถึง
โดย 
สะดวกฯ 
(ยุทธ)  
 
3.4.7 
ส่งเสริม
การ
พฒันา
ก าลงัคน
และ
บุคลากร
ด้าน
สุขภาพสู่
ความเป็น
มืออาชีพ 
สรา้งและ
พฒันา
กลไกการ
บริหาร
จดัการฯ 
(ยุทธ)  

3.5.6 
ส่งเสริม
การ
พฒันา
บุคลากร
การกีฬา
และ
นันทนา 
การอย่าง
เป็นระบบ
และได้
มาตร 
ฐาน
สากล 
โดย
ส่งเสริม
ความ
รว่มมือ
ทัง้ภาครฐั
และ
เอกชน
รว่ม
ลงทุนฯ 
(ยุทธ) 

3.6.1 
สนับ 
สนุนการ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ 
ศาสตร์
ด้านการ
พฒันา
และเสริม 
สรา้ง
ศกัยภาพ
ทรพัยา 
กรมนุษย์ 
(ยุทธ) 

ยุทธ 
ศาสตรท่ี์ 
4 ด้าน

การสรา้ง
โอกาส

และความ
เสมอภาค
ทางสงัคม 

 ยุทธ 
ศาสตรท่ี์ 

2 การ
สรา้ง

ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล า้
ในสงัคม 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 ด้าน
การสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
สงัคม 

16. การ
พฒันา
ความ

เสมอภาค
และ

ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ฐานราก 

4.7 สรา้ง
ความ

เสมอภาค
ทางการ 
ศึกษา 
(ยุทธ) 

2) ลด
ความ
เหลื่อมล ้า
ในการ
เขา้ถงึ
บรกิาร
การ 
ศกึษา 
ทีม่ี
คณุภาพ 

3) ดชันี
ความ 
กา้วหน้า
ของการ
พฒันาคน 
(HAI) ดา้น
การ ศกึษา
ทุกจงัหวดั
ไม่ต ่ากว่า 
0.50 
ภายในปี 
2565   

4.3.6  
สนับสนุน
กลไกเพื่อ
สรา้ง
ความ
เสมอภาค
ทางการ 
ศึกษา
และความ
รว่มมือ
เพื่อลด
ความ
เหลื่อมล า้
ทางการ
ศึกษาฯ
(ยุทธ) 

2.4.5 (4) 
สนับ 
สนุน
การ
จดัท า
ฐาน 
ข้อมลู
ด้าน
การ
พฒันา
เมือง 
จดัท า
และ
พฒันา
ระบบ
ข้อมลู
ขนาด
ใหญ่ฯ 
(บู) 

4.9 พฒันา
พ้ืนท่ีภาค 
(ด้านการ
สร้างโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสงัคม  
(บู ภาค 
สงัคม) 

5.7 พฒันาพืน้ท่ี
ภาค (ด้านการ
สร้างการ
เติบโตบน

คณุภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม) 

(บ ูภาค
ส่ิงแวดล้อม) 

2.4.5(6) 
สนับสนุน
การจดัท า
ฐาน 
ข้อมูล
ด้านการ
พฒันา
เมือง 
จดัท าและ
พฒันา
ระบบ
ข้อมูล
ขนาด
ใหญ่ฯ (บู) 

2.13  
การวิจยัและ

พฒันา
นวตักรรม 
(ด้าน

ความสามารถ
ในการแข่งขัน) 

(ยุทธ) 

1) ประเทศไทย
มคีวามเขม้แขง็
ดา้นการวจิยัและ
พฒันานวตักรรม 
รวมทัง้มี
ความสามารถ
เพิม่ข ึน้ในการน า
ผลงาน วจิยัและ
นวตักรรมไป
ประยกุต์ใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ต่อ
การพฒันา
ประเทศ 
 
2) การลงทุน
วจิัยและพฒันา
นวตักรรมต่อ
ผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ
เพิม่มากขึน้ 

1) อนัดบั
ความสามารถใน
การแขง่ขนัของ
ประเทศของ 
IMD ดา้น
โครงสรา้ง
พืน้ฐานทาง
เทคโนโลยอียูใ่น
อนัดบัทีไ่ม่ต ่า
กว่า 33 (ปัจจุบนั 
36) และดา้น
โครงสรา้ง
พืน้ฐานทาง
วทิยาศาสตร์ของ
ประเทศอยูใ่น
อนัดบัทีไ่ม่ต ่า
กว่า 36 (ปัจจุบนั 
48)  
 
2) การลงทุนวจิยั
และพฒันา
นวตักรรมมี
มูลค่าไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 1 ของ
ผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ  

 23. การวิจยั
และพฒันา
นวตักรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

4.  
อุตสาห- 
กรรมและ
บริการ
แห่ง

อนาคต 

ยุทธศาสตรท่ี์ 8 การพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 
วิจยั และนวตักรรม 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

2) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคอุต 
สาหกรรม
และภาค
บรกิาร
เพิม่ข ึน้ 

2.2 การ
พฒันา 
อตุสาห -
กรรมและ
บริการ
แห่ง

อนาคต 
(บ ูอตุ) 

3) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคอุต 
สาหกรรม
เพิม่ข ึน้
เฉลีย่ 
รอ้ยละ 
2.2 ในช่วง
ปี 2561-
2565 
 
4) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาค
บรกิาร
เพิม่ข ึน้
เฉลีย่ 
รอ้ยละ 
2.7 ในช่วง
ปี 2561-
2565 

7. 
โครงสรา้ง
พื้นฐาน  
ระบบ 

โลจิสติกส์ 
และดิจิทลั 

1) อนัดบั
ความ 
สามารถใน
การ
แขง่ขนั
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
(Infra 
structure) 
โดย
สถาบนั 
IMD 
อนัดบัดี
ข ึน้  

1) อนัดบั
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
(Infrastructure) 
โดยสถาบนั 
IMD ปี 2562 มี
อนัดบัดขี ึน้ 1 
อนัดบัจาก ปี 
2561 (ปี 2561 
อยูอ่นัดบัที ่48) 

2.5 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
คมนาคม 

ระบบโลจิสติกส ์
พลงังานและ

ดิจิทัล  
(2.10 ยุทธพัฒนา
ศักยภาพ วทน.+ 
2.7 บู โลจิสติกส)์ 

 23. การวิจยั
และพฒันา
นวตักรรม 

2.14  
ยุทธศาสตร์

เพื่อ
สนบัสนนุ
ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแขง่ขนั 

(ยุทธ) 

2.13  
การวิจยัและ

พฒันา
นวตักรรม 
(ด้าน

ความสามารถ
ในการแขง่ขนั) 

(ยุทธ) 

1) ประเทศไทย
มคีวามเขม้แขง็
ดา้นการวจิยัและ
พฒันานวตักรรม 
รวมทัง้มี
ความสามารถ
เพิม่ข ึน้ในการน า
ผลงาน วจิยัและ
นวตักรรมไป
ประยกุต์ใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ต่อ
การพฒันา
ประเทศ 
 
2) การลงทุน
วจิัยและพฒันา
นวตักรรมต่อ
ผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ
เพิม่มากขึน้ 

1) อนัดบั
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
ของประเทศของ 
IMD ดา้น
โครงสรา้ง
พืน้ฐานทาง
เทคโนโลยอียูใ่น
อนัดบัทีไ่ม่ต ่า
กว่า 33 
(ปัจจุบนั 36) 
และดา้น
โครงสรา้ง
พืน้ฐานทาง
วทิยาศาสตร์
ของประเทศอยู่
ในอนัดบัทีไ่ม่ต ่า
กว่า 36 
(ปัจจุบนั 48)  
 
2) การลงทุน
วจิัยและพฒันา
นวตักรรมมี
มูลค่าไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 1 ของ
ผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ  

2.8.1 (1)   
ส่งเสริมการวิจยั
พฒันา และ
ประยุกต์ใช้
นวตักรรมในกลุ่ม
เทคโนโลยีท่ีน าไปสู่
การพฒันาแบบ
ก้าวกระโดดในภาค
การเกษตร 
อตุสาหกรรม 
และบริการ พฒันา
มาตรการแรงจงูใจ
เพ่ือส่งเสริมให้ภาค 
เอกชนมีบทบาทน า
ในการลงทนุวิจยั
และนวตักรรมฯ 
(ยุทธ) 
 
2.8.3 (1) 
ส่งเสริมการวิจยั 
พฒันาและ
ประยุกต์ ใช้
นวตักรรมท่ีเป็น
เครื่องมือในการ
อนรุกัษ์และฟ้ืนฟู
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ทรพัยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม(ยุทธ) 
 
2.8.4 (1)  
ส่งเสริมการวิจยั 
พฒันาและ
ประยุกต์ ใช้
นวตักรรม เพ่ือ
สะสมองค์ความรู้ 
ต่อยอดไปสู่การ
ประยุกต์ ช้และ
สร้างสรรค์
นวตักรรมทาง
เศรษฐกิจหรือ
นวตักรรมทาง
สงัคมให้เกิดผล
อย่างเป็นรปูธรรม
ฯ (ยุทธ) 
 
2.8.5 (1) 
ส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้าน
บคุลากรวิจยัและ
นวตักรรม โดยเร่ง
ผลิตบคุลากรวิจยั
และพฒันาในสาขา
ท่ีขาดแคลน พร้อม
ทัง้สร้างมาตรการ  
จงูใจเพ่ือดึงดดู
ผ ู้เช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศให้เข้า
มา ร่วมวิจยัพฒันา
เทคโนโลยีชัน้แนว
หน้า (Frontier 
Science) ในสาขา
อตุสาหกรรม
เป้าหมาย (ยทุธ) 
 
 
 
 
 
 

2.9.1 
สนับ 
สนุนการ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ 
ศาสตร์
ด้านการ
สร้าง
ความ 
สามารถ
ในการ
แข่งขนั 
(ยุทธ) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
ด้านการพฒันา
และเสริมสร้าง

ศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย ์

13. การเสริม 
สร้างให้คนไทย 
มีสขุภาวะท่ีดี 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 
การเสริมสร้าง
และพฒันา
ศกัยภาพทนุ

มนุษย ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ด้าน
การพฒันาและ

เสริมสร้างศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย ์

3.4 การ
เสริม 
สรา้งให้
คนไทยมี
สุขภาวะ 
ท่ีดี 

(ยุทธ) 
 

1) คน
ไทยมี
สุขภาวะ
ทีด่ขี ึน้ 
และมี
ความ
เป็นอยูด่ ี

1) อายุ
คาดเฉลีย่
ของการมี
สุขภาพ
เพิม่ข ึน้
ต่อเนื่อง 
ไม่น้อย
กว่า 68 ปี 
ภายในปี 
2565 

3.4.1 
ส่งเสริม
ความ
รอบรู้
ด้านสุข
ภาวะ 
(Health 
Literacy) 
ให้แก่
ประชาชน 
และ
พฒันาสื่อ
เพื่อ
เผยแพร่
องค์
ความรู้
ด้าน
สุขภาพ
และสุข
ภาวะท่ี
ถกูต้องให้
ประชาชน
สามารถ
เข้าถึง
โดย 
สะดวกฯ 
(ยุทธ) 
 
3.4.7 
ส่งเสริม
การ
พฒันา
ก าลงัคน
และ
บุคลากร
ด้าน
สุขภาพสู่
ความเป็น
มืออาชีพ 
สรา้งและ
พฒันา
กลไกการ
บริหาร
จดัการฯ 
(ยุทธ) 
 
 
   
 

3.6 
ยุทธศาสตร์
การวิจยัและ

พัฒนา
นวตักรรม 
(ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย์ (ยุทธ) 

2.8.2(2) 
ส่งเสริม
การ
วิจยั 
พฒันา
และประ 
ยุกต์ใช้
เทคโน 
โลยีและ 
นวตั  
กรรม
ทาง
สงัคมท่ี
เป็น
เครือ่ง 
มือใน
การ
พฒันา
สงัคม 
ไทยใน
ด้าน
ต่างฯ 
(ยุทธ)  

3.8 
ยุทธศาสตร์

เพ่ือ
สนับสนุน
ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 
(ยุทธ) 

3.6.1 
สนับ 
สนุนการ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ 
ศาสตร์
ด้านการ
พฒันา
และเสริม 
สร้าง
ศกัยภาพ
ทรพัยา 
กรมนุษย์ 
(ยุทธ) 

 ยุทธ 
ศาสตรท่ี์ 2 
การสรา้ง
ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล า้
ในสงัคม 

ยุทธ 
ศาสตรท่ี์ 
4 ด้าน

การสรา้ง
โอกาส
และ
ความ

เสมอภาค
ทาง
สงัคม 

16. การ
พฒันา
ความ

เสมอภาค
และ

ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ฐานราก 

ยทุธ 
ศาสตรท่ี์ 
4 ด้านการ

สร้าง
โอกาส

และความ
เสมอภาค
ทางสงัคม 

4.8  
ยุทธศาสตร์
เวิจยัและ
พฒันา

นวตักรรม 
(ด้านการ
สร้างโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสังคม) 
(ยุทธ) 

2.8.2(3) 
ส่งเสริม
การ
วิจยั 
พฒันา
และประ 
ยุกต์ใช้
เทคโน 
โลยีและ 
นวตั  
กรรม
ทาง
สงัคมท่ี
เป็น
เครือ่ง 
มือใน
การ
พฒันา
สงัคม 
ไทยใน
ด้าน
ต่างฯ 
(ยุทธ)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ

แข่งขนั 

4.  
อุตสาห- 
กรรมและ
บริการ
แห่ง

อนาคต 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

2.2 การ
พฒันา 
อตุสาห -
กรรมและ
บริการ
แห่ง

อนาคต 
(บ ูอตุ) 

2) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคอุต 
สาหกรรม
และภาค
บรกิาร
เพิม่ข ึน้ 

3) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคอุต 
สาหกรรม
เพิม่ข ึน้
เฉลีย่ 
รอ้ยละ 
2.2 ในช่วง
ปี 2561-
2565 
 
4) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาค
บรกิาร
เพิม่ข ึน้
เฉลีย่ 
รอ้ยละ 
2.7 ในช่วง
ปี 2561-
2565 

2.5 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
คมนาคม 
ระบบ 

โลจิสติกส ์
พลงังานและ
ดิจิทัล (2.10 
ยุทธพัฒนา
ศกัยภาพ 
วทน.) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 8 การ
พฒันาวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิจยั และ

นวตักรรม 

7. โครง 
สรา้ง
พื้นฐาน  
ระบบ 
โลจิส 

ติกส์ และ
ดิจิทลั 

1) อนัดบั
ความ 
สามารถใน
การแขง่ขนั
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
(Infra 
structure) 
โดยสถาบนั 
IMD อนัดบัดี
ข ึน้  

1) อนัดบั
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
(Infrastructure) 
โดยสถาบนั 
IMD ปี 2562 มี
อนัดบัดขี ึน้ 1 
อนัดบัจาก ปี 
2561 (ปี 2561 
อยูอ่นัดบัที ่48) 

2.12 การ
พฒันาเขต
พฒันา

พิเศษภาค
ตะวนัออก  
(บ ูEEC)  

 

2.14  
ยุทธศาสตร์

เพื่อ
สนบัสนนุ
ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแขง่ขนั 

(ยุทธ) 

9. เขต
พฒันา
พิเศษ
ภาค
ตะวนั 
ออก  

 23. 
การ
วิจยั
และ
พฒันา
นวตั 
กรรม 

1) 
ยกระดบั
การ
ลงทนุใน
ทกุด้าน 
 

1) มลูค่า
การ
ส่งเสรมิ
การ
ลงทนุใน
ทกุด้าน
ในพื้นที่
พฒันา
เขต
เศรษฐ 
กจิพเิศษ
ภาค
ตะวนั 
ออก
อยา่ง
น้อย 3 
แสนลา้น 
ภายในปี 
2563 

2.7.4  
พฒันาบคุลากร 
การศึกษา 
การวิจยั 
เทคโนโลยี 
และ
นวตักรรม 
โดยสนบัสนนุ
การจดัตัง้
ศนูยก์าร
เรียนรู้และ
ศนูยบ์ริการ 
จดัท า
หลกัสตูรการ
เรียนการสอน 
ผลิตบคุลากร
สนองความ
ต้องการของ
ภมิูภาค 
พฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน 
วทน. ส าหรบั
การท าวิจยั 
ต่อยอดเพ่ือ
ขยายผลงาน 
วิจยัสู่ไปเชิง
พาณิชยฯ์ (บ)ู 
 

2.9.1 
สนับ 
สนุนการ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ 
ศาสตร์
ด้านการ
สร้าง
ความ 
สามารถ
ในการ
แข่งขนั 
(ยุทธ) 

3 

4.  
อุตสาห- 
กรรมและ
บริการ
แห่ง

อนาคต 

2) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคอุต 
สาหกรรม
และภาค
บรกิาร
เพิม่ข ึน้ 

3) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคอุต 
สาหกรรม
เพิม่ข ึน้
เฉลีย่ 
รอ้ยละ 
2.2 
ในช่วงปี 
2561-
2565 
 
4) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาค
บรกิาร
เพิม่ข ึน้
เฉลีย่ 
รอ้ยละ 
2.7 
ในช่วงปี 
2561-
2565 
 

ยทุธ 
ศาสตรท่ี์ 3 
การสร้าง
ความ
เข้มแขง็
ทาง

เศรษฐกิจ
และแข่งขนั
ได้อย่าง
ยัง่ยืน  

2) สดัส่วน
ผลติภณัฑ์
มวลรวม
ในประเทศ
ดา้นการ
ท่องเที่ยว
ต่อ
ผลติภณัฑ์
มวลรวม
ในประเทศ
เพิม่ข ึน้  

2) สดัส่วน
ผลติภณัฑ์
มวลรวม
ในประเทศ
ดา้นการ
ท่องเที่ยว
ต่อ
ผลติภณัฑ์
มวลรวม
ในประเทศ
เพิม่ข ึน้ 
รอ้ยละ 21 
 

2.3.1 
ส่งเสริม
การ
ท่องเท่ียว
เชิงสรา้ง 
สรรค์
และวฒัน 
ธรรม 
โดย
ยกระดบั
การเสริม 
สรา้ง
คุณค่า
และ
มูลค่า 
เพ่ิม
ให้กบั
สินค้า
และ
บริการ
บนฐาน
ของทุน
ทางวฒัน 
ธรรมและ
ภมิู
ปัญญาฯ 
(บู) 
 

2.4.6 
ส่งเสริมให้
เกิดการ
พฒันา
พื้นท่ีพิเศษ
ตาม
ศกัยภาพ 
โดยพฒันา
ต่อยอด 
จากฐาน
ทรพัยา 
กรและ
กิจกรรม
ทาง
เศรษฐกิจ
ในพื้นท่ีท่ีมี
อยู่เดิมฯ 
(บู) 
 
2.4.4 (2) 
ส่งเสริม
การพฒันา
เมืองใน
พื้นท่ีพิเศษ
ให้เป็น
เมืองน่าอยู่
ท่ีจะสนับ 
สนุนการ
ขบัเคลือ่น
พื้นท่ีพิเศษ
ให้เป็น
ฐานเศรษฐ
กิจใหม่ของ
ประเทศ  
โดยเน้นให้
เป็นเมือง
น่าอยู่ท่ี
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมี
โครงสรา้ง
พื้นฐาน  
สาธารณูป 
โภคขัน้
พื้นฐานฯ 
(บู) 
 

6. การ
พฒันา
พื้นท่ีและ
เมือง 
น่าอยู่
อจัฉริยะ 

ยุทธ 
ศาสตรท่ี์ 9 
การพฒันา
ภาค เมือง 
และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ  

2.2 การ
พฒันา  
อตุสาห -
กรรมและ
บริการ
แห่ง

อนาคต  
(บู อตุ) 

 

2.3 การ
สรา้ง

รายได้จาก
การ

ท่องเท่ียว    
(บู 

ท่องเท่ียว) 
 

2.4 การ
พฒันา
พื้นท่ีและ
เมือง 
น่าอยู่

อจัฉริยะ       
(2.4 บู พ้ืนท่ี
พิเศษ + 2.5 บู 
ภาคแข่งขนั) 

2.5 การพัฒนา
โครงสรา้งพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคม 

ระบบ 
โลจิสติกส ์
พลงังานและ

ดิจิทลั  
(2.10 ยุทธพัฒนา
ศกัยภาพ วทน.+ 
2.7 บู โลจิสติกส)์ 

1) ประเทศ
ไทยมีขดี
ความ 
สามารถใน
การแขง่ขนั
สูงขึน้ เกดิ
ศูนยก์ลาง
ความเจรญิ
ทาง
เศรษฐกจิ
และสงัคมใน
ทุกภูมิภาค
ของประเทศ 
เพือ่กระจาย
ความเจรญิ
ทางดา้น
เศรษฐกจิ
และสงัคม
และลดความ
เหลือ่มล ้า 
 

1) มลูค่า
การลงทนุ
ในเมอืง
ศูนยก์ลาง
ทาง
เศรษฐกจิ
เป้าหมาย
เพิม่ขึน้
ร้อยละ 5 

1) อนัดบั
ความ 
สามารถ
ในการ
แขง่ขนั
ด้านโครง 
สร้าง
พื้นฐาน 
(Infra 
structure) 
โดย
สถาบนั 
IMD 
อนัดบัดี
ข ึน้  

2.14  
ยุทธศาส
ตรเ์พื่อ
สนบัสนนุ
ด้านการ
สร้าง
ความ 

สามารถ
ในการ
แขง่ขนั 
(ยุทธ) 

7. โครงสร้าง
พื้นฐาน  
ระบบ 

โลจิสติกส ์และ
ดิจิทลั 

ยุทธศาสตรท่ี์ 8 การพฒันา
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยั 

และนวตักรรม 

1) อนัดบั
ความ 
สามารถใน
การแขง่ขนั
ดา้น
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
(Infra 
structure) 
โดยสถาบนั 
IMD ปี 
2562 มี
อนัดบัดขี ึน้ 
1 อนัดบั
จาก ปี 
2561 (ปี 
2561 อยู่
อนัดบัที ่
48) 

2.5.8  
เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการ
บริหารจดัการ   
โลจิสติกส์
ตลอดห่วงโซ่
อุปทานทัง้
ภาคเกษตร 
ภาค 
อุต สาห กรรมและ
ภาคบริการฯ
(บู) 
 
2.5.10  
สนับสนุนการ
วิจยัพัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยท่ีี
เก่ียวข้องกับ
การคมนาคม
และระบบ     
โลจิสติกสท่ี์
ทันสมยั
ภายใน 
ประเทศ เพ่ือ
ลดการน าเข้า
เทคโนโลยีจาก
ต่าง ประเทศฯ 
(บู) 
 
2.5.22  
พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และส่ิงอ านวย
ความสะดวก
ด้านวิทยา 
ศาสตรเ์ทคโน 
โลยีสมัย ใหม่
ฯ  (ยุทธ) 

 
2.5.24 
มุ่งเน้น
ส่งเสริมการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี  
การวิจยั
พัฒนา การ
ออกแบบ
วิศวกรรม 
และการ
พัฒนา
กระบวนการ
และผลิตภณัฑ์
ในรูปแบบการ
ด าเนินงาน
ของ 
Condortium 
ระหว่างผู้ใช้ 
ผู้พัฒนา และ
ผู้ให้ บริการ
เทคโนโลยี 
(ยุทธ) 

9. เขต
พฒันา
พิเศษ
ภาค
ตะวนั 
ออก  

2.12 การ
พฒันาเขต
พฒันา

พิเศษภาค
ตะวนัออก  
(บู EEC)  

1) 
ยกระดบั
การ
ลงทนุใน
ทกุด้าน 

1) 
มลูค่า
การ
ส่งเสรมิ
การ
ลงทนุใน
ทกุด้าน
ในพื้นที่
พฒันา
เขต
เศรษฐ 
กจิ
พเิศษ
ภาค
ตะวนั 
ออก
อยา่ง
น้อย 3 
แสน
ลา้น 
ภายในปี 
2563 

2.7.4  
พฒันา
บุคลากร 
การศึกษา 
การวิจยั 
เทคโนโลยี 
และ
นวตักรรม 
โดย
สนับสนุน
การจดัตัง้
ศูนย์การ
เรียนรู้
และศูนย ์
บริการ 
จดัท า
หลกัสูตร
การเรียน
การสอน 
ผลิต
บุคลากร
สนอง
ความ
ต้องการ
ของ
ภมิูภาค 
พฒันา
โครงสรา้ง
พื้นฐาน
ด้าน วทน. 
ส าหรบั
การท า
วิจยั 
ต่อยอด
เพื่อขยาย
ผลงาน 
วิจยัสู่ไป
เชิง
พาณิชย์ฯ 
(บู) 

 

 23. 
การ
วิจยั
และ
พฒันา
นวตั 
กรรม 

ยุทธศาสตรท่ี์ 
3 ด้านการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพ
ทรพัยากร
มนุษย ์

13. การเสริม 
สร้างให้ 
คนไทย 

มีสุขภาวะท่ีดี 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การ
เสริมสร้างและพฒันา
ศกัยภาพทนุมนุษย ์

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
ด้านการพฒันา
และเสริมสรา้ง

ศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์ 

3.7 การ
พัฒนา

พ้ืนท่ีระดบั
ภาค (ด้าน
การพัฒนา

และ
เสริมสร้าง
ทรัพยากร
มนุษย ์    
(บูภาค
มนุษย)์ 

1) คน
ไทยมี
สุข
ภาวะ
ทีด่ขี ึน้ 
และมี
ความ
เป็นอยู่
ด ี

1) อายุ
คาดเฉลีย่
ของการมี
สุขภาพ
เพิม่ข ึน้
ต่อเนื่อง 
ไม่น้อย
กว่า 68 
ปี ภายใน
ปี 2565 

3.4.1 
ส่งเสริม
ความรอบ
รู้ด้านสุข
ภาวะ 
(Health 
Literacy) 
ให้แก่
ประชาชน 
และ
พัฒนาสื่อ
เพ่ือ
เผยแพร่
องค์
ความรู้
ด้าน
สุขภาพ
และสุข
ภาวะท่ี
ถกูต้องให้
ประชาชน
สามารถ
เข้าถึงโดย 
สะดวกฯ 
(ยุทธ) 
 
3.4.7 
ส่งเสริม
การ
พัฒนา
ก าลงัคน
และ
บุคลากร
ด้าน
สุขภาพสู่
ความเป็น
มืออาชีพ 
สร้างและ
พัฒนา
กลไกการ
บริหาร
จดัการฯ 
(ยุทธ) 
 
 

2.4.5 (4) 
สนับ 
สนุน
การ
จดัท า
ฐาน 
ข้อมลู
ด้าน
การ
พฒันา
เมือง 
จดัท า
และ
พฒันา
ระบบ
ข้อมลู
ขนาด
ใหญ่ 
(บู) 
 

5.2 สรา้ง
การเติบโต
อย่างยัง่ยืน
บนสงัคม
และ

เศรษฐกิจ
ภาคทะเล 
(ยุทธ) 

5.4 การ
จดัการ

ผลกระทบ
จากการ
เปล่ียน 
แปลง
สภาวะ

ภมิูอากาศ 
(ยทุธ) 

5.8 
ยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

(ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 6 

การบริหาร
จดัการใน
ภาครฐั การ
ป้องกนัการ

ทุจริต
ประพฤติมิ
ชอบและ 

ธรรมาภิบาล
ในสงัคมไทย 

21. การ
ต่อต้าน
การทุจริต

และ
ประพฤติ
มิชอบ  

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการ
ปรบัสมดุล
และพฒันา
ระบบการ
บริหาร
จดัการ
ภาครฐั 

6.2 การ
ต่อต้าน
ทจุริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ (ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 6 ด้านการ 
ปรบัสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จดัการ
ภาครฐั 

1) 
ประเทศ
ไทย
ปลอด
การทุจรติ
และ
ประพฤต ิ     
มชิอบ 

1) ดชันี
การรบัรู ้
การ
ทุจรติ 
(Corrup 
tion 
Percep 
tion 
Index: 
CPI) อยู่
ในอนัดบั 
1 ใน 54 
และ/หรอื
ได้
คะแนน
ไม่ต ่า
กว่า 50 
คะแนน 
ภายในปี 
2565 

3.8 ยุทธ 
ศาสตรเ์พื่อ
สนับสนุน
ด้านการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพ
ทรพัยากร
มนุษย์ 
(ยุทธ) 

ยทุธ 
ศาสตร์
ท่ี 1    
ด้าน
ความ
มัน่คง 

1. 
ความ
มัน่คง  

ยุทธศาสตร์
ท่ี 5 การ
เสริมสรา้ง
ความมัน่คง
แห่งชาติเพ่ือ
การพฒันา
ประเทศสู่
ความมัง่คัง่
และยัง่ยนื 

ยุทธ 
ศาสตรท่ี์ 

1 ด้าน
ความ
มัน่คง 

1.3 การ
ขบัเคลือ่น
การแก้ไข
ปัญญาหา
จงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต้ (บู) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ด้านการ
พฒันาและเสริมสร้าง

ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 

3.2 การ
พฒันา
ศกัยภาพ
คนตลอด
ช่วงชีวิต 
(ยุทธ) 

3.5 การ
พฒันา
ศกัย 

ภาพการ
กีฬา 
(ยุทธ) 

3.8
ยุทธศาสตร์

เพื่อ
สนับสนุน
ด้านการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพ
ทรพัยากร
มนุษย์ 
(ยุทธ) 

ยุทธ 
ศาสตรท่ี์ 
4 ด้าน

การสรา้ง
โอกาส
และ
ความ
เสมอ

ภาคทาง
สงัคม 

 11. การ
พฒันา
ศกัยภา
พคน
ตลอด
ช่วงชีวิต 

14. ศกัย 
ภาพการกีฬา 

ยุทธ 
ศาสตรท่ี์ 
4 ด้าน

การสรา้ง
โอกาส

และความ
เสมอภาค
ทางสงัคม 

 ยุทธ 
ศาสตรท่ี์ 

2 การ
สรา้ง

ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล า้
ในสงัคม 

16. การ
พฒันา
ความ

เสมอภาค
และ

ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ฐานราก 

4.7 สรา้ง
ความ

เสมอภาค
ทางการ 
ศึกษา 
(ยุทธ) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การ
เสริมสร้างและพฒันา
ศกัยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ด้านการ
พฒันาและเสริมสร้าง

ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 

2.5 การพฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
คมนาคม 

ระบบโลจิสติกส์ 
พลงังานและ

ดิจิทัล  
(2.10 

ยุทธพฒันา
ศกัยภาพ 
วทน.) 

ยุทธ 
ศาสตรท่ี์ 

2 ด้าน
การสรา้ง
ความ 
สามารถ
ในการ
แข่งขนั 

3.3 พฒันา
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
เรียนรู ้ 

(บู เรียนรู)้ 

3.8
ยุทธศาสตร์

เพื่อ
สนับสนุน
ด้านการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพ
ทรพัยากร
มนุษย์ 
(ยุทธ) 

3.7 การ
พัฒนา

พ้ืนท่ีระดบั
ภาค (ด้าน
การพัฒนา

และ
เสริมสร้าง
ทรัพยากร
มนุษย ์    
(บู ภาค
มนุษย)์ 

4 

2) ปัญหา
ความมัน่คง
ทีม่ีอยูใ่น
ปัจจุบนั 
(เช่น ปัญหา
ยาเสพตดิ 
ความมัน่คง
ทางไซเบอร์ 
การคา้
มนุษย์ 
ปัญหา
ชายแดนใต ้
ฯลฯ) ไดร้บั
การแกไ้ขจน
ไม่ส่งผล
กระทบต่อ
การบรหิาร
และพฒันา
ประเทศ 
 

2) ระดบั
ความส าเรจ็
ของการ
แกไ้ข
ปัญหา
ความมัน่คง
ในปัจจุบนัดี
ข ึน้อย่าง
น้อยรอ้ยละ 
50 ภายใน
ปี พ.ศ. 
2565  
 

1) คนไทย
ทุกช่วงวยั
มคีุณภาพ
ไดร้บัการ
พฒันา
อย่าง
สมดุลทัง้
ดา้น
ร่างกาย 
สติปัญญา
และ
คุณธรรม 
จรยิธรรม 
เป็นผู้ทีม่ี
ความรูแ้ละ
ทกัษะใน
ศตวรรษที ่
21 รกัการ
เรยีนรู ้
อย่าง
ต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ 

1) 
เดก็ไทยมี
พฒันา 
การสมวัย
ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 
80 ภายใน
ปี 2565 
 
3) ผลติ
ภาพ
แรงงาน
เพิม่ข ึน้ไม่
ต ่ากว่า
รอ้ยละ 2.5 
ต่อปี 

3.2.2 
ส่งเสริม
การ
พฒันา
ทกัษะท่ี
สอดรบั
กบัทักษะ
ใน
ศตวรรษท่ี 
21 ทักษะ
ด้านภาษา 
ศิลปะและ
ความ 
สามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
ท่ีสอด 
คล้องกบั
ความ 
สามารถ 
ความ
ถนัดและ
ความ
สนใจฯ 
(ยุทธ)  
 
3.2.3 
ส่งเสริม
การยก 
ระดบั
ศกัยภาพ 
ทกัษะและ
สมรรถนะ
วยัท างาน
ให้มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 
สอดคล้อง
กบัความ 
สามารถ
เฉพาะ
บุคคลฯ 
(ยุทธ) 

2) กฬีา  
ท าใหค้น
ไทยมี
น ้าใจ
นักกฬีา  
มวีนิัย 
เคารพ
กฎเกณฑ์  
รูแ้พ ้   
รูช้นะ  
รูอ้ภยัและ
รูจ้กัขอ
โทษ 

3) มี
บุคลากร
ดา้นการ
กฬีา 
นันทนา 
การ และ
วทิยา 
ศาสตร์การ
กฬีาทัว่
ประเทศที่
ไดร้บัการ
รบัรอง
มาตรฐาน
เพิม่ข ึน้ 
รอ้ยละ 5  
ภายในปี 
2565 

3.5.6 
ส่งเสริม
การ
พฒันา
บุคลากร
การกีฬา
และ
นันทนา 
การอย่าง
เป็นระบบ
และได้
มาตร 
ฐาน
สากล 
โดย
ส่งเสริม
ความ
รว่มมือ
ทัง้ภาครฐั
และ
เอกชน
รว่ม
ลงทุนฯ 
(ยุทธ) 

3.6.1 
สนับ 
สนุนการ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ 
ศาสตร์
ด้านการ
พฒันา
และเสริม 
สรา้ง
ศกัยภาพ
ทรพัยา 
กรมนุษย์ 
(ยุทธ) 

7. โครง 
สรา้ง

พื้นฐาน  
ระบบ 

โลจิสติกส์ 
และ
ดิจิทัล 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี 8 
การพฒันา
วิทยา 
ศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจยั และ
นวตักรรม 

ยุทธ 
ศาสตรท่ี์ 

2 ด้าน
การสรา้ง
ความ 
สามารถ
ในการ
แข่งขนั 

1) อนัดบั
ความ 
สามารถ
ในการ
แขง่ขนั
ดา้นโครง 
สรา้ง
พืน้ฐาน 
(Infra 
structure) 
โดย
สถาบนั 
IMD 
อนัดบัดี
ข ึน้  
 

1) อนัดบั
ความ 
สามารถ
ในการ
แขง่ขนั
ดา้น
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
(Infra 
structure) 
โดย
สถาบนั 
IMD ปี 
2562 มี
อนัดบัดี
ข ึน้ 1 
อนัดบั
จาก ปี 
2561 (ปี 
2561 อยู่
อนัดบัที ่
48) 
 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
ด้านการพฒันาและ

เสริมสร้าง
ศกัยภาพทรพัยากร

มนุษย ์

12. การพฒันาการ
เรียนรู้ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การ
เสริมสร้างและ

พฒันาศกัยภาพทนุ
มนุษย ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ด้าน
การพฒันาและ

เสริมสร้างศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย ์

1) คนไทยมี
การศกึษาทีม่ ี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสาก
ล มทีกัษะที่
จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 
สามารถ
แก้ปัญหา 
ปรบัตวั 
ส ื่อสารและ
ท างานรว่มกบั
ผูอ้ ืน่ได้อย่างมี
ประสทิธผิล มี
นิสยัใฝ่เรยีนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ 
 
2) คนไทย
ได้รบัการ
พฒันาเต็มตาม
ศกัยภาพตาม
ความถนัดและ
ความสามารถ
ของพหุปัญญา  

1) คะแนน 
PISA ดา้น
การอ่าน 
คณิตศาสตร์ 
และ
วทิยาศาสตร์
ไม่ต ่ากว่า 
470 คะแนน 
ภายในปี 
2565 
 
2) อนัดบัขดี
ความ 
สามารถใน
การแขง่ขนั
ของประเทศ
ดา้นการ 
ศกึษาใน
ระดบัสากล 
(IMD) ไม่ต ่า
กว่าอนัดบัที ่
45 ภายในปี 
2565 

3.3.1  
ส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนระบบ
การเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะ
ส าหรบั
ศตวรรษท่ี 21 
โดยออกแบบ
กระบวน 
การเรียนรู้ใน
ทุกระดับชั้น
อย่างเป็นระบบ
ตัง้แต่ระดับ
ก่อนประถม 
ศึกษาจนถึง
อุดมศึกษาฯ 
(บู) 
 
3.3.2  
สนับสนุนการ
ปรบั เปล่ียน
บทบาท ครู ให้
เป็นครูยุคใหม่ 
จากครูสอน 
เป็น โค้ช หรือ
ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้ ท่ีมี
วิธีจดัระเบียบ
การสร้าง
ความรู้ 
ออกแบบ
กิจกรรมและ
สร้าง
นวตักรรมการ
เรียนรู้ให้
ผู้เรียนฯ (บู) 
 
3.3.4  
พัฒนาระบบ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดย
เน้นการจดั 
ระบบการ 
ศึกษาและ
ระบบฝึกอบรม
บนฐาน
สมรรถนะ 
ท่ีมีคุณภาพสูง
และยืดหยุ่น
ผ่านการพัฒนา
กลไกต่างๆ 
อาทิ การ
พัฒนาการ 
ศึกษาออนไลน์
แบบเปิด การ
พัฒนาระบบ
การเรียนรู้
เก่ียวกับทักษะ
การรู้ดิจิทัลฯ 
(บู) 
 
 
 

3.6.1 
สนับ 
สนุนการ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ 
ศาสตร์
ด้านการ
พฒันา
และเสริม 
สรา้ง
ศกัยภาพ
ทรพัยา 
กรมนุษย์ 
(ยุทธ) 

2) ลด
ความ
เหลื่อมล ้า
ในการ
เขา้ถงึ
บรกิาร
การ 
ศกึษา 
ทีม่ี
คณุภาพ 

3) ดชันี
ความ 
กา้วหน้า
ของการ
พฒันาคน 
(HAI) ดา้น
การ ศกึษา
ทุกจงัหวดั
ไม่ต ่ากว่า 
0.50 
ภายในปี 
2565   

4.3.6  
สนับสนุน
กลไกเพื่อ
สรา้งความ
เสมอภาค
ทางการ 
ศึกษาและ
ความ
รว่มมือ
เพื่อลด
ความ
เหลื่อมล า้
ทางการ
ศึกษาฯ
(ยุทธ) 
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ตัว
ชี้ว

ัด
(ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ตัวช้ีวัด

หลัก

ปรับ 27 ม.ิย. 62

4. การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพ 
และสรางสังคมแหงการเรียนรู 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และเศรษฐกิจฐานราก

ดวย อววน.
ประเด็นยุทธศาสตร 2. การวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยของประเทศ และสรางระบบนิเวศการวิจัย

1. การผลิตกาํลังคนดาน ววน.
ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับ

ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ

35. จํานวนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการ
พัฒนา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ

36. จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสที่นํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชประโยชน

37. จํานวนระบบสนับสนนุการบริหารจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอมที่ไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด
รอง

6. จํานวนนักวิจัยที่มีการแลกเปล่ียนกับตางประเทศ 
7. จํานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ อว.

ไดรับรางวัลที่มีช่ือเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ
8. จํานวนหลักสูตรดาน ววน. ที่ อว. รวม

พัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร 

27. จํานวนรายการวัดของหองปฏิบัติการ
ที่ไดรับการพัฒนาและรับรองะบบงานตามมาตรฐานสากล

28. จํานวนผลงานดานนวัตกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่เขตนวัตกรรม
29. จํานวนเขตพื้นที่นวัตกรรมที่เกิดใหม

N/A N/A N/A N/A N/A

2.1.1 บริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยและ 
นวัตกรรมของประเทศ 

2.1.2 สงเสริมการพฒันานโยบาย/แผน/ มาตรการและความ
รวมมือดาน ววน. ทั้งในประเทศและตางประเทศ พรอมทั้ง
พัฒนาการบริหารจัดการดาน ววน. ใหมีประสิทธิภาพ

2.1.3 ผลักดันการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อ
สรางองคความรูและสามารถนาํไปใชประโยชน

2.3.1 พัฒนาระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะหคุณภาพและ
รับรองมาตรฐานใหทันสมัย

2.3.2 พฒันาโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. ใหมีศักยภาพเพื่อ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ

2.3.3 พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาของ
ประเทศ

3.1.1 ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สูผูประกอบการ เกษตรกร สังคมเพื่อพัฒนาและ
สรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ

3.1.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา และการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีเพื่อสรางความม่ันคงดานพลังงาน
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม

3.1.3 พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร
และรังสี 

กลยุทธ

2.2.1 สงเสริมและพัฒนา อววน. เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมปาหมายของประเทศ

1.1.1 สรางบุคลากรในระดับอุดมศึกษาและสราง
เสนทางอาชีพดาน ววน.

1.1.2 เรงสรางผูประกอบการใหมดวยกลไก ดาน ววน.
1.1.3 ปลูกฝงการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของ

เยาวชน และเผยแพรความรู ดาน วทน. สู
ประชาชน

4.1.1 สนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพ
กําลังคนอุดมศึกษาใหมีสมรรถนะสูง
ที่สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ

4.2.1 สรางโอกาสในการเขาถึงการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของผูดอยโอกาส

4.2.2 สงเสริมการใหบริการทางการศึกษาใน
รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตใหแก
ประชาชนอยางทั่วถึง

4.3.1 สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

4.3.2 สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ
ของผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน

หนวยงาน
ที่เก่ียวของ

สอวช. สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. สทน. สนช.
สทอภ. สสน. สซ. สดร. ศลช.

สอวช. สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. สทน. สนช.
สทอภ. สสน. สซ. สดร. ศลช. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สอวช. สป. วศ. ปส. พว. มว. วว. อพ. 
สทน. สนช. สทอภ. สซ. สดร. ศลช.

สป. วศ. ปส. พว. วว. สทน.
สนช. สทอภ. สสน. ศลช. 

สป. สป. สป.สอวช. สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. สทน. สนช. สทอภ. สสน. 
สซ. สดร. ศลช. สกสว.

เปาหมาย

การใหบริการ

3.1 การพัฒนาทยาศาสตร

และนวัตกรรมเพือ่เศรษฐกจิ สังคม 

สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต

2.1 การสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ

งานวิจัยและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม

2.2 การพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย

การพัฒนาประเทศ

2.3 การขับเคลื่อนโครงสรางพืน้ฐานขนาด

ใหญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพัฒนา

พื้นที่เพื่อนวัตกรรม

4.1 การผลิตและพฒันาสมรรถนะ

กําลังคนใหเปนhigh-skilled 

workforce ตามความตองการ

ของประเทศ

4.2 การสรางโอกาส

ในการเขาถึงการศกึษา

ระดับอดุมศกึษาและ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

4.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนระดับอดุมศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา

1.1 การพัฒนากําลังคนดาน ววน.

และสรางความตระหนักดาน วทน.

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ของประเทศ

เปนองคกรนําเพ่ือขับเคล่ือนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไปสูมาตรฐานในระดับสากลและเพ่ิมอันดับความสามารถการแขงขนั ในระดับนานาชาติอยางยั่งยืน ภายในป พ.ศ. 2580วิสัยทัศน

1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนาแบบทํางาน
เต็มเวลา (FTE) ตอประชากร
10,000 คน-ป 

2. จํานวนบุคลากรที่ทํางานดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

3. จํานวนผูประกอบการใหมและ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมที่ไดรับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแขงขัน

4. จํานวนผูเขารับการถายทอด
ความรูและเรียนรูดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

5. รอยละความสําเร็จของการดาํเนนิการ
สรางความตระหนักดาน วทน. ของ
ประเทศ

23. รอยละของการใหบริการโครงสราง
พื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพิ่มข้ึน

24. ความสําเร็จในการผลักดนัโครงการ
ขนาดใหญ (โครงการที่มีงบประมาณ  
ตั้งแต 500 ลานบาทข้ึนไป)
24.1 โครงการ THEOS-2
24.2 โครงการ Futurium
24.3 โครงการสรางเครื่องกําเนดิ

แสงซินโครตรอน เครื่องที่ 2
24.4 โครงการจัดตั้งศนูย

ไซโคลตรอนเพือ่พัฒนา 
ศักยภาพการผลิตเภสัชรังสี
ทางการแพทยและการฉายรังสี
ในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส

24.5 อุทยานวิทยาศาสตร 
24.6 โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพือ่

รองรับการพัฒนาระบบราง
25. จํานวนผูประกอบการที่มาใชประโยชนใน

เขตนวัตกรรม
26. มูลคาการลงทุนวิจัยของบริษัทที่

มาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม

30. มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกจิ
สังคม และสิ่งแวดลอม

31. จํานวนนวัตกรรมทางสังคม
และนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุและ
ผูพิการที่ผลิตไดเองภายในประเทศ

32. จํานวนชุมชน/ทองถ่ินที่ 
อววน. เขาไปชวยพัฒนา

33. รอยละความสําเร็จในการ
เตรียมความพรอมรับภัย
คุมคามทางนิวเคลียรและรังสี

34.จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่เผยแพรภูมิ
ปญญาทองถ่ินและของชาติ หรือสงเสริม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
หรือใหบริการวิชาการเพื่อพฒันาชุมชน
และสังคม

38. รอยละของหลักสูตร/
รายวิชาที่มีการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของบณัฑิต 
ดาน Soft Skill และ Critical 
Thinking (21st Century)

39. จํานวนผูเรียนสาขาวิชา
ที่เปนความตองการของ ประเทศ

40. จํานวนผูเรียนที่เปน
ผูพิกาผูดอยโอกาสไดรับโอกาสใน
การเขาถึงบริการการศกึษาเเละ
การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตาม
ความตองการจําเปน

41. จํานวนประชาชนที่ เขาถึง
หลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรู 
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
Lifelong learning

42. สัดสวนการผลิตบณัฑติสายวิทย
: สายอื่นในสถาบันอดุมศึกษา

43. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศกึษาไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป

9. อันดับรวมของความสามารถการแขงขันดาน 
Scientific Infrastructure ของประเทศตามการ
จัดอันดับของ IMD

10. รอยละการนําแผน/ นโยบาย/มาตรการ 
ไปใชประโยชนในการกํากับแกไขปญหา
ของประเทศ

11. ผลคะแนนเฉล่ียระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
(ITA) ในการดําเนินงานของ อว.

12. จํานวนเร่ืองท่ีเกิดจากการสรางความรวมมอื
ดาน ววน. ระหวางประเทศ

13. มีระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศท่ี
เช่ือมโยงระดับชาติและนานาชาติ

14.จํานวนหนวยงานท่ีไดรับการสงเสริมสนบัสนนุใหนาํ
มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยไปใชในการผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

15.รอยละของการจัดสรรงบประมาณในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมใหเปนไปตามแผนของประเด็นเรงดวน 15
ประเด็น

16.รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

17.จํานวนของโครงการวิจัยและนวัตกรรมริเร่ิมใหม
ท่ีสําคัญของประเทศ

18. มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัย 
และพัฒนาไปใชประโยชน

19. จํานวนบทความท่ีตีพิมพและเผยแพร 
ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ    

20. รอยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชท่ี
ถูกนําไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชย   
ใหกับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ

21. จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา  และนวัตกรรมท่ี
สามารถนําไปยื่นขอจดทรัพยสินทางปญญา/
บัญชีนวัตกรรม ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติและจัดสงขอมูลให
สํานักงบประมาณแลว

22. ความสามารถใหมในการดําเนินการวิจัยขั้น
แนวหนา (Frontier Research)

ยุทธศาสตรชาติ
2. ดานการสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขัน
3. ดานพัฒนาและ

เสริมสรางทรัพยากรมนุษย
4. การสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม1. ความมั่นคง

1



ยุทธศาสตร อววน. เพื่อการพัฒนา

1
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3
4
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1. การพัฒนากําลงัคนและสถาบันความรู 
P.1 ระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาและใชกําลังคนคุณภาพ 

(National Brain Power Ecosystem)
P.2 การพัฒนากําลังคนระดบัสงูรองรับ EEC และระบบ

เศรษฐกิจสังคมของประเทศ
P.3 การเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะเพ่ืออนาคต (Upskill/ 

reskill)

P.4  AI for All

P.5 การวิจัยข้ันแนวหนา (Frontier Research)

P.6 โครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญเพ่ือการวิจัยและการวิจัย
พ้ืนฐาน

2. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทยทาทายของสังคม

P.7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และการเกษตร
- Circular Economy เนน Zero-waste / PM 2.5 / 
smart Farming / การจัดการน้ํา

P.8 สังคมสูงวัย
P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

P.10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการ
แขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI for New 
Economy)
- BCG Economy / AI & Data Economy / Creative Economy /

Sharing Economy / RDI for S-Curve Industries

P.11 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) / 
เขตเศรษฐกิจนวตักรรม / อุทยานวิทยาศาสตร / EECi / เมือง
นวัตกรรมอาหาร

P.12 โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (National Quality 
Infrastructure & Services : NQIS)

3. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถการแขงขัน 

4. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นท่ีและลดความเหลื่อมล้ํา 

P.13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา
P.15 เมืองนาอยู (Smart/ Livable City)

– 30 เมืองนาอยู ทันสมัย ใกลบาน มีงานทํา

16. การปฏิรูป อววน. (Reinventing Universities & Research Institutes)
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