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  ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับตั ้งแต่ว ันที ่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 แล้วนั้น โดยที่กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 140,913.5209 ล้านบาท 
ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/
ผลผลิต และงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งแผนปฏิบัติการนี้จะแสดงถึงภาพรวมรายละเอียดของงบประมาณ 
ตลอดจนผลผลิต - โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  
 
  กระทรวงการอุดมศึกษาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ฉบับนี ้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในสังกัดและผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง 
โดยใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
หน่วยงาน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจตามสมควร 
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1.1 วิสัยทัศน ์
 

“เป็นองค์กรนำเพ่ือขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพ่ิมอันดับความสามารถในการแข่งขัน  

ในระดับชาติอย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2580” 
 
 
 

1.2 หน้าที่และอำนาจ 
  (พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562) 

 
(1) ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมี

ความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ ให้มีการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ และให้ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  สังคม และประเทศทั้ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบัน 
อุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู ่ในสังกัดกระทรวงหรือกำกับดูแลของ
รัฐมนตรี รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวงเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือ และดำเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ และแผน
ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

(3) จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง และความร่วมมือในดา้น
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
บุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกระทรวง 
 

ในการดำเนินการตามข้อ (3) กระทรวงอาจมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับ 
เป็นผู้ดำเนินการหรืออาจร่วมดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนหรือต่างประเทศก็ได้ 

 
 
 
 

1. ภาพรวมกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 
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1.3 โครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
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2.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดทำขึ้น 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-
2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและ
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้  

 

2.1.1 นำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  
ได้เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 23 ประเด็น ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้สามารถแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

2.1.2 กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณให้มีความชัดเจน 
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

2.1.3 นำแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมากำหนดเป็นนโยบายการจัดสรร
งบประมาณ โดยให้ความสำคัญกับ 15 ประเด็นเร่งด่วนในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
(1) ตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน (2) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน (3) การแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น 
(4) การบริหารจัดการมลพิษทั ้งระบบ (5) ระบบการทำงานของภาครัฐ (6) สภาพแวดล้อมของรัฐ  
(7) สังคมสูงวัย (8) คนและการศึกษา (9) เศรษฐกิจฐานราก (10) การยกระดับบริการสาธารณสุข  
(11) การกระจายศูนย์กลางความเจริญ (12) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (13) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (14) การท่องเที่ยว (15) การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ
โครงการสำคัญ (Flagship) ภายใต้ร่างแผนแม่บทฯ รวมทั้งประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้
ส่วนราชการใช้เป็นกรอบแนวทางในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 
 

2. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์และ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดไว้  
6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ 
ประกอบด้วยแผนงานรวม 59 แผนงาน (ได้แก ่แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 36 แผนงาน, แผนงานบูรณาการ 
จำนวน 15 แผนงาน, แผนงานพื้นฐาน จำนวน 6 แผนงาน, แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 1 แผนงาน 
และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ) ดังนี้ 

 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.1 การเสริมสร้างความม่ันคงของประเทศ 

1.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
1.1.2 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 
1.1.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.1.4 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
1.1.5 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
1.1.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 
1.1.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
1.1.8 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

1.2 การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
1.2.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

1.3 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความม่ันคง 
1.3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านความม่ันคง 

1.4 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.4.1 แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง 

1.5 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.5.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง) 

 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.1 การพัฒนาด้านการเกษตร 
2.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2.2.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

2.3 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
2.3.1 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

2.4 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
2.4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2.4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านความสามารถในการแข่งขัน) 
2.4.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
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2.5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทัล 
2.5.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
2.5.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความม่ันคงทางพลังงาน 
2.5.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
2.5.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2.6.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

2.7 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
2.7.1 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

2.8 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
2.8.1 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

2.9 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.9.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.10 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.10.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.11 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.11.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 

 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
3.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3.2.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

3.3 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3.3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

3.4 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
3.4.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

3.5 การพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
3.5.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 

3.6 การดำเนนิภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนนุดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
3.6.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.7 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
3.7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
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3.6 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.6.1 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์) 
3.6.2 แผนงานบูรณาการพ้ืนที่ระดับภาค (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
3.6.3 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.1 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
4.1.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
4.1.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

4.2 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
4.2.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

4.3 การสร้างหลักประกันทางสังคม 
4.3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 
4.3.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

4.4 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4.4.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.5 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 
4.5.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.6 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4.6.1 แผนงานยุทธศาสตรว์ิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม) 
4.6.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม) 
4.6.3 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม) 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1 การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู  และป้องกันการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.1.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
5.1.3 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
5.1.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

5.2 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
5.2.1 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
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5.3 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม  
5.4 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.4.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.5 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม) 
5.5.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) 

 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.1 การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
6.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

6.2 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.2.1 แผนงานยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.3 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
6.3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

6.4 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
6.4.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.5 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
6.5.1 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.6 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.6.1 แผนงานยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ) 
6.6.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 
 

7. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 
7.1 รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 

7.1.1 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
7.2 การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 

7.2.1 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
7.3 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 

7.3.1 แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 
ที่มา: สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 
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2.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

 

2.2.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประกอบด้วย  
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูง

เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยข์องประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้  
 
2.2.2 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประกอบด้วย 8 เป้าหมายบริการ ได้แก่ 
 

เป้าหมายที่ 1.1 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้าง
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของประเทศ 

เป้าหมายที่ 2.1 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณ
วิจัยและนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 2.2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายที่ 2.3 การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และคุณภาพชีวิต 
เป้าหมายที่ 4.1 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนให้เป็น high-skilled workforce 

ตามความต้องการของประเทศ  
เป้าหมายที่ 4.2 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เป้าหมายที่ 4.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
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2.3 นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบาย

สำคัญ ดังนี้ 
นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) ในคราวการประชุมผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 
ซึ่งนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะต้องสอดรับกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการปฏิรูปกระทรวงใหม่ที่จะเป็นต้นแบบของการปฏริูป
ใน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) ให้มีความเป็นระบบราชการ
น้อยที่สุด มีความคล่องตัว และมีการไหลเวียนของบุคลากรโดยเฉพาะที่มีสมรรถนะสูง (Talent Circulation 
and Mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย (2) การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform) 
ให้มีการนำเรื ่อง  Regulatory Sandbox มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และ (3) การปฏิรูปงบประมาณ 
(Budgeting Reform) ให้มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block Gantt และ Multi-year Budgeting 
โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้กระทรวงเป็น “กระทรวง
แห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต” อย่างแท้จริง  ดังนี้  

2.3.1 ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ คือ การวางรากฐานประเทศสู่อนาคต และเป็นกลไก
ขับเคลื ่อนประเทศสู ่ประเทศที ่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวง 4 แพลตฟอร์ม 
(Platform) ดังนี้  

1) การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันใน 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) ตามความต้องการของผู ้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียน 
การสอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มีความซ้ำซ้อนกัน เรียนรู้ผ่านออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์ม  
การสร้างและพัฒนาคน จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ ่ม ได้แก่ (1) การผลิตบัณฑิตที ่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่  21  
มีงานทำในสาขาอาชีพใหม่ๆ หรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ (2) การพัฒนา 
ทักษะแห่งอนาคตของคนวัยทำงาน (Skill for the future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ (3) การศึกษาสำหรับ
คนสูงวัย  

2) การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based Economy)  
โดยจะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะนำไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณาการงานวิจัย 3
ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน 4 แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่ (1) สร้างคน
และองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัยเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถ
ทั้งของไทยและของโลก (2) ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญ เช่น การขจัด
ความยากจนแบบแม่นยำและเบ็ดเสร็จ (3) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ (Competitiveness) เรื่อง 10 S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (4) ตอบโจทย์ที่เป็นประเด็น 
ท้าทายของประเทศและของโลก (Grand Talent) เช่น PM 2.5, Zero waste, AI for All, AI for Everyone, 
Frontier Research, Quantum computing, Space Consortium, Genomic Thailand และเรื่องใหม่ๆ 
ที่จะตอบโจทย์ประเทศในอนาคต  
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แผนภาพที่ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 พ.ศ. 2563 - 2570 

 

 
 

3) การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม ( Innovation Nation) โดย
จะต้องแปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพ
รุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้คำปรึกษาจากผู้รู ้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร 
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ สร้างมู ลค่าเพิ่ม เปลี่ยน 
Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand เพ่ือสร้าง value creation  

4) การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการกำหนดทิศทาง
และยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ (Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติมเต็ม
ศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future Changer) รวมทั้ง
ทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอตำแหน่งวิชาการให้
เหมาะสม โดยจะแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต 
(Frontier Research /Frontier Knowledge) (2) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
และนวัตกรรม และ (3) มหาวิทยาลัยที ่ตอบโจทย์พื ้นที ่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ ่น (Area Based 
Development) ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (ล้านนา 4.0) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน 4.0) ภาคใต้ 
(ด้ามขวาน 4.0) และภาคกลาง (เจ้าพระยา 4.0) 

ทั้งนี้ การสร้างและพัฒนาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม จะต้องมีเครื่องมือทางนโยบายและ
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ต้องแข็งแกร่งเพ่ือเป็นศูนย์กลาง (Hub) ให้แต่ละภูมิภาคเสมือน
หนึ่งเป็นแขนขาให้กระทรวง รวมทั้ง Food Innopolis, Medicopolis, Creative District, Creative Economy 
Agency เป็นต้น 
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2.3.2 โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะต้องขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวง มีดังนี้ 

1) โครงการเรื ่องที ่สำคัญและกำหนดเป็นเป้าหมายที่สามารถทำเสร็จได้ในระยะแรก 
(Quick win) ได้แก่ (1) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (2) โครงการ Reskill และ Upskill กำลังคน (3) การพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ (AI for All)  (4) การขยายผลโครงการ Fab Lab สู่โรงเรียนชุมชน 6,000 แห่ง ใน 4 ปี (5) การ
ขับเคลื่อนโครงการ Bio-Circular-Green (BCG) Economy (6) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ (Big Data) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื ่อขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ (7) โครงการ 
Genomic Thailand (8) โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation 
District) และ (9) โครงการ Futurium เป็นต้น   

2) โครงการเรื่องที่สำคัญและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ได้แก่ โครงการยุวชน
อาสา โครงการ 1,000 นวัตกรรม แก้จน และโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือ
ออกแบบและทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยให้บูรณาการทั้ง 3 โครงการ เป็นเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเป็น
โครงการที ่มีความเชื ่อมโยงกัน ตอบโจทย์กระทรวงในเรื ่อง transformative change และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศที่สำคัญ รวมทั้ง จะทำให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable) และตอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) อย่างแท้จริง   
 2.3.3 การแปลงนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะต้อง
ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อาทิ นโยบายรัฐบาลที่เกี ่ยวข้องกับกระทรวงในข้อ 5.2 พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] ข้อ 5.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถ
ตอบสนองการเปลี ่ยนแปลง เทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก  โดยมีงานวิจ ัยใน 4 แพลตฟอร์ม 
(Platform) ตอบโจทย์ในระดับเศรษฐกิจฐานรากและระดับประเทศ 
 

 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ให้สัญญาประชาคมเพื่อวางรากฐานและสร้าง
ระบบนิเวศท่ีเอ้ือให้ประชาคมกระทรวงสามารถทำงานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือตอบโจทย์ประเทศและ
ประชาชน ไว้ 7 ประการ คือ  

1) เน้น “การส่งเสริม สนับสนุน” และ “การกำกับดูแล” ภายใต้การมี “ธรรมาภิบาลที่ดี” 
2) ลดทอนบทบาท “การบังคับสั่งการ” 
3) ยกเลิก แก้ไข กฎระเบียบที่ล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ หรือเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจของ

สถาบันการศึกษาสู่เป้าหมาย  
4) เน้นการทำงานเชิงภารกิจมากกว่าเชิงฟังก์ชัน เน้นการทำงานเชิงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 

จับต้องได้เป็น Performent Based Accountability System  
5) เน้นการทำงานเชิงระบบ การทำงานเชิงบูรณาการ เน้น Connect the Dots และ Closing the Loops 
6) เน้นการทำงานที่คล่องตัว กะทัดรัด มีสมรรถนะสูง มี Talent Circulation and Mobility  

ระหว่างหน่วยงาน 
7) ทำงานแข่งก ับเวลา โดย Bias for Achievement ปรับจาก NATO (No Action, Talk Only)  

มาเป็น MALT (More Action, Talk Less) 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีความ
เชื่อมโยงกับแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์จำนวน 29 แผนงาน รายละเอียดดังแผนภาพที่ 3 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

แผนภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
จัดสรร ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

2.6) การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
บนพื้นฐาน
ผู้ประกอบการยุค
ใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

2.8) การส่งเสริม
การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

2.10) การดำเนิน
ภารกิจพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.2) การ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

3.7) การดำเนิน
ภารกิจพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ 

4.1) การ
เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

4.3) การสร้าง
หลักประกัน
ทางสังคม 

แผนงาน 2.11 แผนงาน
บูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่
สากล 

2.13 แผนงาน
ยุทธศาสตร์การ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

2.15 แผนงาน
พื้นฐานด้านการ
สร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขัน 

3.2 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วง
ชีวิต 

3.9 แผนงาน
พื้นฐานด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4.1 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
พลังทาง
สังคม 

4.7 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
สร้างความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย : 
แผนงานบูรณา
การพัฒนา
ผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์การ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

เป้าหมาย : 
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมาย :  
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
พลังทางสังคม 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
สร้างความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
1.1 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 

การให้บริการ
กระทรวง 

ตัวชี้วัดหลัก 
1. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี  
2. จํานวนบุคลากรที่ทํางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
4. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
5. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ของประเทศ 

 
ตัวชี้วัดรอง 
6. จำนวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ  
7. จำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ อว. ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ 
8. จำนวนหลักสูตรด้าน ววน. ที่ อว. ร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์

จัดสรร ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการสร้าง

โอกาสและความ
เสมอภาคทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  
ด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1.1) การ
เสริมสร้าง
ความม่ันคง
ของ
ประเทศ 

1.2) การ
ส่งเสริม
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
ประเทศ 

2.2) การ
พัฒนา 
อุตสาห-
กรรมและ
บริการ
แหง่
อนาคต 

2.5) การพัฒนา
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
ด้านคมนาคม ระบบ 
โลจิสติกส์ พลังงาน 
และดิจิทัล 

2.8) การ
ส่งเสรมิ
การวิจัย
และ
พัฒนา
นวัตกรรม 

2.9) การดำเนิน
ภารกิจ
ยุทธศาสตร ์
เพ่ือสนบัสนนุ
ด้านการสรา้ง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

2.10) การ
ดำเนนิภารกิจ
พ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนนุ
ยุทธศาสตร์
ด้านการสรา้ง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

2.11) การ
ดำเนนิ
ภารกิจ
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สรา้งความ 
สามารถใน
การแขง่ขนั 

4.2) การพัฒนา
ความเสมอภาค
และส่งเสริม
เศรษฐกิจ 
ฐานราก 

6.2) การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนงาน 1.3 
แผนงาน
บูรณาการ
ขับเคลื่อน
การแกไ้ข
ปัญหา
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต ้

1.10 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริม
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
ประเทศ 

2.2 
แผนงาน
บูรณา
การ
พัฒนา 
อุตสาห-
กรรมและ
บริการ
แหง่
อนาคต 

2.7 
แผนงาน
บูรณา
การ
พัฒนา
ด้าน
คมนาคม
และระบบ 
โลจิสติกส ์

2.10 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
และ
นวัตกรรม 

2.13 
แผนงาน
ยุทธ-
ศาสตร์
การวิจัย
และ
พัฒนา
นวัตกรรม 

2.14 แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนนุดา้น
การสรา้งความ 
สามารถในการ
แขง่ขัน 

2.15 แผนงาน
พ้ืนฐานดา้น
การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

2.16 
แผนงาน
บุคลากร
ภาครฐั  
(ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขนั) 

4.5 แผนงาน
บูรณาการพัฒนา
และส่งเสริม
เศรษฐกิจ 
ฐานราก 

6.2 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
บูรณาการ
ขับเคลื่อน
การแก้ไข
ปัญหา
จังหวดั
ชายแดน
ภาคใต ้

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยทุธศาสตร์
ส่งเสรมิ
ความ 
สัมพนัธ์
ระหว่าง
ประเทศ 

เปา้หมาย 
: แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนา 
อุตสาห-
กรรมและ
บริการ
แหง่
อนาคต 

เปา้หมาย 
: แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนา
ด้าน
คมนาคม
และระบบ 
โลจิสติกส ์

เปา้หมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ี
และ
นวัตกรรม 

เปา้หมาย 
: แผนงาน
ยุทธ-
ศาสตร์
การวิจัย
และ
พัฒนา
นวัตกรรม 

เปา้หมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนบัสนนุด้าน
การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแขง่ขนั 

เปา้หมาย : 
แผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแขง่ขนั 

เปา้หมาย : 
แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ  
(ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขนั) 

เป้าหมาย : 
แผนงานบูรณา
การพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ 
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
2.1 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด
เป้าหมายการ

ให้บริการ
กระทรวง 

ตัวชี้วัดหลัก 
9. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 
10. ร้อยละการนำแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ 
11. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว. 
12. จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ 
13. มีระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เชื่อมโยงระดับชาติและนานาชาติ 
14. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้นำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยไปใช้ในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
15. ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณในระบบวิทยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม เป็นไปตามแผนและยทุธศาสตร์วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
16. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
17. จำนวนแผนงานวิจัยที่ได้รับการจัดสรร 

  ตัวชี้วัดรอง 
- 
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ยุทธศาสตร์

จัดสรร ยุทธศาสตร์ที ่2  
ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2.1) การ
พัฒนาดา้น
การเกษตร 

2.4) การ
พัฒนาพ้ืนที่
และเมอืง 
น่าอยูอ่ัจฉรยิะ 

2.5) การพัฒนาโครงสรา้ง
พ้ืนฐานดา้นคมนาคม 
ระบบโลจิสตกิส์ พลงังาน
และดิจิทัล 

2.7) การ
พัฒนาเขต
พัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก 

2.8) การ
ส่งเสรมิการ
วิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม 

2.9) การ
ดำเนนิภารกิจ
ยุทธศาสตร์
เพ่ือสนบัสนนุ
ด้านการสรา้ง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

2.10) การ
ดำเนนิภารกิจ
พ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนนุ
ยุทธศาสตร์
ด้านการสรา้ง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

3.4) การ
เสรมิสรา้งให้
คนไทยมีสขุ
ภาวะทีด่ ี

3.6) การดำเนิน
ภารกิจยทุธศาสตร์
เพ่ือสนบัสนนุดา้น
การพัฒนาและ
เสรมิสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

แผนงาน 2.1 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
การเกษตร
สรา้งมูลค่า 

2.5 แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนาพ้ืนที่
ระดับภาค 
(ด้าน
ความสามารถ 
ในการแขง่ขนั) 

2.7 
แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนาดา้น
คมนาคม
และระบบ 
โลจิสติกส ์

2.10 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพดา้น
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

2.12 
แผนงาน
บูรณาการ
เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก 

2.13 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม 

2.14 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เพ่ือสนบัสนนุ
ด้านการสรา้ง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

2.15 แผนงาน
พ้ืนฐานดา้น
การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

3.4 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสรมิสรา้งให้
คนมีสขุภาวะ 
ที่ด ี

3.8 แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนนุดา้นการ
พัฒนาและ
เสรมิสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

เปา้หมายเชงิ
ยุทธศาสตร ์

เปา้หมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
การเกษตร
สร้างมลูค่า 

เปา้หมาย : 
แผนงานบูรณา
การพัฒนา
พ้ืนที่ระดับ
ภาค (ด้าน
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั) 

เปา้หมาย : 
แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนาด้าน
คมนาคม
และระบบ 
โลจิสติกส ์

เปา้หมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม 

เปา้หมาย : 
แผนงาน
บูรณาการ
เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก 

เปา้หมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม 

เปา้หมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เพ่ือสนบัสนนุ
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

เปา้หมาย : 
แผนงาน
พ้ืนฐานด้าน
การสร้าง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

เปา้หมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้
คนมีสุขภาวะ
ที่ด ี

เปา้หมาย : แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนบัสนนุด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้างศกัยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

ยุทธศาสตร์ 
อว. 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การวิจยัและนวตักรรมทีต่อบโจทยข์องประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย (ตอ่) 

เปา้หมาย 
การใหบ้ริการ

กระทรวง 
2.2 การพัฒนางานวิจยัและนวตักรรมทีต่อบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

ตัวชีว้ัด
เปา้หมาย 

การใหบ้ริการ
กระทรวง 

ตัวชี้วัดหลกั 
18. มูลค่าผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม และคณุภาพชีวติทีเ่กิดจากการนำผลงานวิจยั และพฒันาไปใช้ประโยชน ์
19. จำนวนบทความที่ตีพมิพแ์ละเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ     
20. รอ้ยละผลงานวจิยัและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ี่ถกูนำไปใชใ้นการสรา้งมูลค่า เชิงพาณชิย์ให้กบัภาคการผลิตและบรกิาร และภาคธรุกิจ 
21. จำนวนผลงานวจิยั พฒันา และนวตักรรมทีส่ามารถนำไปยืน่ขอจดทรัพย์สนิทางปัญญา/บัญชนีวตักรรม ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน 
     นวัตกรรมทีข่อขึน้ทะเบียนบัญชนีวตักรรมไทยอนมุัติ และจดัส่งขอ้มูลให้สำนักงบประมาณแล้ว 
22. ความสามารถใหม่ในการดำเนนิการวิจยัขัน้แนวหน้า (Frontier Research)  

  ตัวชี้วัดรอง 
- 
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ยุทธศาสตร์

จัดสรร ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.2) การพัฒนา
อุตสาหกรรมและ
บริการแห่ง
อนาคต 

2.4) การพัฒนาพื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ 

2.5) การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
คมนาคม 
ระบบ 
โลจิสติกส์ 
พลังงานและ
ดิจิทัล 

2.7) การ
พัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษ
ภาค
ตะวันออก 

2.9) การดำเนิน
ภารกิจ
ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุน 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

2.10) การดำเนิน
ภารกิจพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

แผนงาน 2.2 แผนงาน
บูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและ
บริการแห่ง
อนาคต 

2.5 แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนาพื้นที่
ระดับภาค 
(ด้าน
ความสามารถ
ในการแข่งขัน) 

2.6 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนาพื้นที่
และเมือง 
น่าอยู่
อัจฉริยะ 

2.10 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

2.12 
แผนงาน
บูรณาการ
เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก 

2.14 แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้าน
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

2.15 แผนงาน
พื้นฐานด้าน 
การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย : 
แผนงานบูรณา
การพัฒนา
อุตสาหกรรมและ
บริการแห่ง
อนาคต 

เป้าหมาย : 
แผนงานบูรณา
การพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค 
(ด้าน
ความสามารถ
ในการแข่งขัน) 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนาพื้นที่
และเมือง 
น่าอยู่
อัจฉริยะ 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
บูรณาการ
เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้าน 
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

เป้าหมาย : 
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ 
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย (ต่อ) 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
2.3 การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 

การให้บริการ
กระทรวง 

ตัวชี้วัดหลัก 
23. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 
24. ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป) 
     24.1 โครงการ THEOS-2 
     24.2 โครงการ Futurium 
     24.3 โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต เภสัชรังสีทางการแพทย์และการฉายรังสีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
     24.4 โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง 
25. จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 
26. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 

  ตัวชี้วัดรอง 
27. จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 
28. จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม 
29. จำนวนเขตพื้นที่นวัตกรรมที่เกิดใหม่ 
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ยุทธศาสตร์

จัดสรร ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.1) การเสรมิสรา้งความมัน่คงของประเทศ 2.1) การ
พัฒนาดา้น
การเกษตร 

2.3) การสร้าง
รายได้จาก 
การทอ่งเทีย่ว 

2.4) การพัฒนาพ้ืนทีแ่ละ
เมืองนา่อยูอ่ัจฉรยิะ 

2.5) การพัฒนา
โครงสรา้งพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคม 
ระบบโลจิสตกิส์ 
พลังงานและ
ดิจิทลั 

2.7) การพัฒนา
เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก 

2.10) การดำเนิน
ภารกิจพ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร ์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

แผนงาน 1.3 แผนงาน
บูรณาการ
ขับเคลือ่น
การแก้ไข
ปัญหา
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต ้

1.5 แผนงาน
บูรณาการ
ป้องกัน 
ปราบปราม 
และ
บำบดัรกัษาผู้
ติดยาเสพตดิ 

1.7 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบ
การเตรียม 
พร้อมแห่งชาติ
และระบบ
บรหิารจัดการ
ภัยพิบัต ิ

2.1 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
การเกษตร
สรา้งมูลค่า 

2.3 แผนงาน
บูรณาการ
สรา้งรายได้
จากการ
ทอ่งเที่ยว 

2.5 แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนาพ้ืนที่
ระดับภาค 
(ด้านความ 
สามารถ 
ในการแขง่ขนั) 

2.6 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนาพ้ืนที่
และเมอืง 
น่าอยู่
อัจฉริยะ 

2.10 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

2.12 แผนงาน
บูรณาการเขต
พัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

2.15 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการ
สร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขัน 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

เปา้หมาย : 
แผนงาน
บูรณาการ
ขับเคลื่อน
การแก้ไข
ปัญหา
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ 

เปา้หมาย : 
แผนงานบูรณา
การป้องกนั 
ปราบปราม 
และบำบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด 

เปา้หมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบ
การ
เตรียมพร้อม
แหง่ชาติและ
ระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ 

เปา้หมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
การเกษตร
สร้างมลูค่า 

เปา้หมาย : 
แผนงานบูรณา
การสร้างรายได้
จากการ
ท่องเทีย่ว 

เปา้หมาย : 
แผนงานบูรณา
การพัฒนาพ้ืนที่
ระดับภาค 
(ด้านความ 
สามารถในการ
แข่งขัน) 

เปา้หมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนาพ้ืนที่
และเมือง 
น่าอยู่
อัจฉริยะ 

เปา้หมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม 

เป้าหมาย : 
แผนงานบูรณา
การเขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก 

เป้าหมาย : 
แผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ 
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 

การให้บริการ
กระทรวง 

ตัวชี้วัดหลัก 
30. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
31. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา 
32. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี 
33. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนา 
     ชุมชนและสังคม 

  ตัวชี้วัดรอง 
34. จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
35. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
36. จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์

จัดสรร ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาส 

และความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

3.3) การ
พัฒนาการ
เรียนรู้ 

3.4) การ
เสริมสร้างให้
คนไทยมีสุข
ภาวะที่ด ี

3.6) การดำเนิน
ภารกิจ
ยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนนุดา้น
การพัฒนาและ
เสรมิสรา้ง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนษุย ์

3.7) การดำเนิน
ภารกิจพ้ืนฐาน
เพ่ือสนบัสนนุ
ยุทธศาสตร์ดา้น
การพัฒนาและ
เสรมิสรา้ง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนษุย ์

4.1) การเสริมสร้าง 
พลังทางสังคม 

4.2) การ
พัฒนา
ความเสมอ
ภาคและ
ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ฐานราก 

4.3) การ
สร้าง
หลักประกัน
ทางสังคม 

5.1) การ
สร้างการ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืนบน
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5.2) การ
บริหาร
จัดการน้ำ
ทั้งระบบ 

5.5) การดำเนิน
ภารกิจ
ยุทธศาสตร์
ด้านการสรา้ง
การเตบิโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดล้อม 

แผนงาน 3.3 
แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
เรียนรู้ 

3.4 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง 
ให้คนมี 
สุขภาวะที่ดี 

3.8 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์

3.9 แผนงาน
พ้ืนฐานด้าน 
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์

4.1 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
พลังทาง
สังคม 

4.2 
แผนงาน
บูรณาการ
เตรยีม
ความ
พร้อมเพ่ือ
รองรบั
สังคมสูง
วัย 

4.5 
แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ฐานราก 

4.7 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
สร้างความ
เสมอภาค
ทาง
การศึกษา 

5.2 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
สร้างการ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืนบน
สังคม
เศรษฐกิจ
ภาคทะเล 

5.5 
แผนงาน
บูรณาการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
น้ำ 

5.7 แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนาพ้ืนที่
ระดับภาค 
(ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม) 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
เรียนรู้ 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้
คนมีสุขภาวะ
ที่ด ี

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์

เป้าหมาย :  
แผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
พลังทาง
สังคม 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
บูรณาการ
เตรียม
ความ
พร้อมเพ่ือ
รองรับ
สังคมสงูวัย 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ฐานราก 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
สร้างความ
เสมอภาค
ทางการ 
ศึกษา 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
สร้างการ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืนบน
สังคม
เศรษฐกิจ
ภาคทะเล 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
บูรณาการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

เปา้หมาย : 
แผนงานบูรณา
การพัฒนาพ้ืนที่
ระดับภาค  
(ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม) 

ยุทธศาสตร์ 
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ต่อ) 

เป้าหมาย 
การใหบ้ริการ

กระทรวง 
3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

ตัวชี้วัด
เป้าหมายการ

ให้บริการ
กระทรวง 

ตัวชี้วัดหลัก 
30. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
31. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา 
32. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี 
33. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการ 
      เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

  ตัวชี้วัดรอง 
34. จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
35. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
36. จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์

จัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม 
2.4) การพัฒนา
พื้นที่และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 

3.4) การ
เสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะ 
ที่ด ี

3.6) การดำเนิน
ภารกิจ
ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.7) การดำเนิน
ภารกิจพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.8) การดำเนิน
ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4.2) การพัฒนาความ
เสมอภาคและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก 

แผนงาน 2.5 แผนงานบูรณา
การพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค  
(ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน) 

3.4 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คน
มีสุขภาวะที่ดี 

3.8 แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.9 แผนงาน
พื้นฐานด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.10 แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 
(ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์) 

4.5 แผนงานบูรณา
การพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย : แผนงาน
บูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค 
(ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน) 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คน 
มีสุขภาวะที่ดี 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย :  
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย : 
แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ  
(ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์) 

เป้าหมาย : แผนงาน
บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ฐานราก 

ยุทธศาสตร์ 
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
4.1 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความต้องการของประเทศ 

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 

การให้บริการ
กระทรวง 

ตัวชี้วัดหลัก 
37. จำนวนหลักสูตร/รายวิชาที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical Thinking  (21st Century) 
38. จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ 

  ตัวชี้วัดรอง 
- 
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ยุทธศาสตร์
จัดสรร ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 

1.1) การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ของประเทศ 

3.2) การ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วง
ชีวิต 

3.3) การ
พัฒนาการ
เรียนรู้ 

3.6) การดำเนิน
ภารกิจ
ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.7) การดำเนิน
ภารกิจพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4.1) การ
เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

4.3) การสร้าง
หลักประกัน
ทางสังคม 

แผนงาน 1.3 แผนงาน
บูรณาการ
ขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ 

3.2 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วง
ชีวิต 

3.3 แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
เรียนรู้ 

3.8 แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.9 แผนงาน
พื้นฐานด้าน 
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4.1 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

4.7 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
สร้างความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย : 
แผนงานบูรณา
การขับเคลื่อน
การแก้ไข
ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วง
ชีวิต 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
เรียนรู้ 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้าน 
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย :  
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
สร้างความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
4.2 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัด
เป้าหมายการ

ให้บริการ
กระทรวง 

ตัวชี้วัดหลัก 
39. จํานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาเเละการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ 
     ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจําเป็น 
40. จํานวนประชาชนที่เข้าถึง หลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Lifelong Learning 

  ตัวชี้วัดรอง 
- 
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ยุทธศาสตร์

จัดสรร ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาส 

และความเสมอภาคทางสังคม 

3.3) การพัฒนาการเรียนรู้ 3.6) การดำเนินภารกิจ
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.7) การดำเนินภารกิจ
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4.3) การสร้างหลักประกันทางสังคม 

แผนงาน 3.3 แผนงานบูรณาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 

3.8 แผนงานยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.9 แผนงานพื้นฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย : แผนงาน 
บูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ 

เป้าหมาย : แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
4.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 

การให้บริการ
กระทรวง 

ตัวชี้วัดหลัก 
41. สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ต่อสายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา 
42. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

  ตัวชี้วัดรอง 
- 
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3.1 งบประมาณดำเนินการ 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 
140,913.5209 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 (139,533.5987 ล้านบาท) จำนวน 1,379.9222 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 0.99 โดยงบประมาณดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
จำแนกได้ ดังนี้ 
 

3.1.1 งบประมาณจำแนกตามประเภทหน่วยงาน  
1) ส่วนราชการ จำนวน 45,959.9967 ล้านบาท 
2) หน่วยงานในกำกับ จำนวน 88,566.4193 ล้านบาท 
3) องค์การมหาชน จำนวน 4,420.2505 ล้านบาท 
4) รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1,966.8544 ล้านบาท 
รายละเอียดตามตารางที่ 1 

 
  3.1.2 งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

1) งบบุคลากร จำนวน 74,338.6678 ล้านบาท 
2) งบดำเนินงาน จำนวน 375.6489 ล้านบาท 
3) งบลงทุน จำนวน 9,624.0497 ล้านบาท 
4) งบเงินอุดหนุน จำนวน 54,795.0115 ล้านบาท 
5) งบรายจ่ายอื่น จำนวน 1,780.1430 ล้านบาท 
รายละเอียดตามตารางที่ 2 

 
 3.1.3 งบประมาณจำแนกตามแผนงาน 

1) แผนงานบุคลาการภาครัฐ จำนวน 74,338.6678 ล้านบาท 
2) แผนงานพื้นฐาน จำนวน 25,582.5686 ล้านบาท 
3) แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 36,184.1496 ล้านบาท 
4) แผนงานบูรณาการ จำนวน 4,808.1349 ล้านบาท 
รายละเอียดตามตารางที่ 3 
 

3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางที่ 1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จำแนกตามหน่วยงาน  

 

กระทรวง - หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ปี 2562 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ 
รวม 139,533.5987 140,913.5209 1,379.9222 0.99 

ส่วนราชการ 49,069.4449 45,959.9967 -3,109.4482 -6.34 
1. สำนักงานปลัดกระทรวง  8,420.9080 8,015.0107 -405.8973 -4.82 
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 540.5527 476.6814 -63.8713 -11.82 
3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1,873.0173 1,777.5182 -95.4991 -5.10 
4. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  421.3571 322.5455 -98.8116 -23.45 
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 710.6490 649.4241 -61.2249 -8.62 
6. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 411.1276 394.6565 -16.4711 -4.01 
7. มหาวิทยาลัยนครพนม 757.8656 722.8163 -35.0493 -4.62 
8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 760.2156 732.6194 -27.5962 -3.63 
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร 2,433.1577 2,296.9061 -136.2516 -5.60 
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,071.9470 1,033.9391 -38.0079 -3.55 
11. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1,179.0949 1,109.0653 -70.0296 -5.94 
12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 821.8106 779.1770 -42.6336 -5.19 
13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 869.0493 809.8082 -59.2411 -6.82 
14. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 249.3936 258.1740 8.7804 3.52 
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 727.4015 742.0901 14.6886 2.02 
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 657.9669 609.9249 -48.0420 -7.30 
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1,402.6106 1,230.1454 -172.4652 -12.30 
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 875.5009 786.1147 -89.3862 -10.21 
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 749.5835 709.2802 -40.3033 -5.38 
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1,207.0092 1,145.6053 -61.4039 -5.09 
21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 921.8212 882.5996 -39.2216 -4.25 
22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 849.2697 835.1352 -14.1345 -1.66 
23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1,489.2006 1,482.0579 -7.1427 -0.48 
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 416.5197 391.2217 -25.2980 -6.07 
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 501.6620 437.6071 -64.0549 -12.77 
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 608.0547 493.8394 -114.2153 -18.78 
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 261.9141 259.4299 -2.4842 -0.95 
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 540.9401 579.7966 38.8565 7.18 
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 843.1098 651.0828 -192.0270 -22.78 
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 680.4759 477.4116 -203.0643 -29.84 
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 408.3483 398.4283 -9.9200 -2.43 
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 489.4611 488.3386 -1.1225 -0.23 
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 658.9398 506.6920 -152.2478 -23.10 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวง - หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ปี 2562 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ 
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 528.7566 514.2863 -14.4703 -2.74 
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 566.8967 549.7891 -17.1076 -3.02 
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 570.1259 599.5561 29.4302 5.16 
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 473.0376 464.8234 -8.2142 -1.74 
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 577.1331 531.0778 -46.0553 -7.98 
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 412.3994 397.1131 -15.2863 -3.71 
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 457.8661 489.9074 32.0413 7.00 
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 515.2348 501.5400 -13.6948 -2.66 
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 497.9745 344.7510 -153.2235 -30.77 
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 488.9662 400.3460 -88.6202 -18.12 
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 393.6079 394.7314 1.1235 0.29 
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 466.0333 528.2586 62.2253 13.35 
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 270.4585 270.6859 0.2274 0.08 
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 407.7562 444.0326 36.2764 8.90 
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 510.0595 450.8851 -59.1744 -11.60 
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 449.5007 507.9859 58.4852 13.01 
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 383.1508 379.1391 -4.0117 -1.05 
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
531.4366 493.6292 -37.8074 -7.11 

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 320.7647 346.5600 25.7953 8.04 
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 600.2985 478.3191 -121.9794 -20.32 
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 512.1312 493.5310 -18.6002 -3.63 
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 802.7679 742.8705 -59.8974 -7.46 
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 797.3472 740.0290 -57.3182 -7.19 
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 488.6623 444.8093 -43.8530 -8.97 
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 312.9176 327.0374 14.1198 4.51 
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 658.4528 492.2933 -166.1595 -25.23 
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 713.9318 603.9871 -109.9447 -15.40 
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 551.8409 542.8789 -8.9620 -1.62 

หน่วยงานในกำกับ 84,140.9639 88,566.4193 4,425.4554 5.26 
62. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
4,527.8888 4,963.9537 436.0649 9.63 

63. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 505.9013 395.4830 -110.4183 -21.83 
64. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
1,095.0097 281.6761 -813.3336 -74.28 

65. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม 

2,047.9000 12,693.4576 10,645.5576 519.83 

66. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5,534.7040 5,059.3282 -475.3758 -8.59 
67. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4,925.4577 4,919.9183 -5.5394 -0.11 
68. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6,008.0322 5,119.6256 -888.4066 -14.79 
69. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5,992.2171 5,525.2686 -466.9485 -7.79 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวง - หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ปี 2562 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ 
70. มหาวิทยาลัยทักษิณ 1,401.3381 1,284.9393 -116.3988 -8.31 
71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 
2,098.1459 2,091.1406 -7.0053 -0.33 

72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,795.9590 1,536.4318 -259.5272 -14.45 
73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2,184.9221 1,731.2030 -453.7191 -20.77 
74. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4,641.9702 4,463.4182 -178.5520 -3.85 
75. มหาวิทยาลัยบูรพา 2,127.8182 1,797.5478 -330.2704 -15.52 
76. มหาวิทยาลัยพะเยา 1,430.6089 1,131.8446 -298.7643 -20.88 
77. มหาวิทยาลัยมหิดล 13,141.8550 12,023.4249 -1,118.4301 -8.51 
78. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1,477.4447 1,514.2060 36.7613 2.49 
79. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2,282.3107 2,068.8176 -213.4931 -9.35 
80. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,893.6551 1,713.7307 -179.9244 -9.50 
81. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3,969.7013 3,816.4516 -153.2497 -3.86 
82. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1,803.7801 1,904.7053 100.9252 5.60 
83. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6,530.5651 5,807.7035 -722.8616 -11.07 
84. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1,152.9715 982.3738 -170.5977 -14.80 
85. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  - 274.5712 274.5712 - 
86. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 147.8645 129.8359 -18.0286 -12.19 
87. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา - 251.0525 251.0525 - 
88. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
2,154.6925 2,174.3378 19.6453 0.91 

89. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 626.2526 545.2936 -80.9590 -12.93 
90. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1,786.9621 1,601.8713 -185.0908 -10.36 
91. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 855.0355 762.8072 -92.2283 -10.79 

องค์การมหาชน 4,362.7726 4,420.2505 57.4779 1.32 
92. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ 
1,343.4254 1,795.7313 452.3059 33.67 

93. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 840.2698 535.7231 -304.5467 -36.24 
94. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 475.0019 406.0479 -68.9540 -14.52 
95. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  705.9154 576.1338 -129.7816 -18.38 
96. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 376.7581 312.3353 -64.4228 -17.10 
97. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 343.6642 466.5470 122.8828 35.76 
98. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 277.7378 327.7321 49.9943 18.00 

รัฐวิสาหกิจ 1,960.4173 1,966.8544 6.4371 0.33 
99. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย 
1,107.4014 855.0662 -252.3352 -22.79 

100. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 853.0159 1,111.7882 258.7723 30.34 
ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

แผนภาพที่ 4 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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ส่วนราชการ หน่วยงานในก ากับ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณปี 2562

งบประมาณปี 2563

(ล้านบาท) 

มหาวิทยาลัยรัฐ 
35,368.24 

หน่วยงานราชการ
10,591.76 

หน่วยงานราชการ
11,255.84 

มหาวิทยาลัยรัฐ 
37,813.61 

มหาวิทยาลัย 
ในกำกับ 
70,231.85 

หน่วยงาน 
ในกำกับ 
18,334.57 

มหาวิทยาลัย 
ในกำกับ 

75,964.26 

หน่วยงานในกำกับ 
8,176.70 

140,913.52 ล้านบาท 

139,533.60 ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

 

กระทรวง - หน่วยงาน 
ประเภทรายจา่ย (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวม 74,338.6678 375.6489 9,624.0497 54,795.0115 1,780.1430 140,913.5209 

ส่วนราชการ 22,060.2400 375.6489 8,820.1790 12,923.7858 1,780.1430 45,959.9967 
1. สำนักงานปลัดกระทรวง  341.6632 157.3499 630.4553 5,305.0111 1,580.5312 8,015.0107 
2. กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร 200.1065 130.9569 121.6548 3.6892 20.2740 476.6814 
3. สำนักงานการวิจยัแห่งชาต ิ 111.8837 40.7697 4.5401 1,442.6367 177.6880 1,777.5182 
4. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ 116.0618 46.5724 108.5134 49.7481 1.6498 322.5455 
5. สถาบันวิทยาลยัชุมชน 252.5690  -    69.7586 327.0965  -    649.4241 
6. มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ 233.7394  -    99.4291 61.4880  -    394.6565 
7. มหาวิทยาลยันครพนม 359.7609  -    165.4807 197.5747  -    722.8163 
8. มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 280.4116  -    152.8139 299.3939  -    732.6194 
9. มหาวิทยาลยันเรศวร 1,572.1797  -    438.7150 286.0114  -    2,296.9061 
10. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 752.1115  -    157.0839 124.7437  -    1,033.9391 
11. มหาวิทยาลยัรามคำแหง 913.6946  -    83.3180 112.0527  -    1,109.0653 
12. มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 630.7038  -    103.8812 44.5920  -    779.1770 
13. มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 527.5971  -    138.6646 143.5465  -    809.8082 
14. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 96.5217  -    104.3424 57.3099  -    258.1740 
15. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ 
377.1210  -    207.4995 157.4696  -    742.0901 

16. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก 

379.7707  -    144.7960 85.3582  -    609.9249 

17. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุร ี

797.0178  -    174.0477 259.0799  -    1,230.1454 

18. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร 

514.1126  -    116.6679 155.3342  -    786.1147 

19. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

403.9199  -    184.4298 120.9305  -    709.2802 

20. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา 

757.0472  -    153.9450 234.6131  -    1,145.6053 

21. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ศรีวิชัย 

592.6941  -    146.0450 143.8605  -    882.5996 

22. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภูม ิ

506.5713  -    224.2082 104.3557  -    835.1352 

23. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 811.5556  -    455.0683 215.4340  -    1,482.0579 
24. มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุร ี 182.1754  -    153.3485 55.6978  -    391.2217 
25. มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 240.4779  -    128.1413 68.9879  -    437.6071 
26. มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 304.2844  -    126.1889 63.3661  -    493.8394 
27. มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูม ิ 101.2607  -    103.7270 54.4422  -    259.4299 
28. มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย 364.7413  -    123.9054 91.1499  -    579.7966 
29. มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงใหม ่ 432.8751  -    118.7989 99.4088  -    651.0828 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวง - หน่วยงาน 
ประเภทรายจา่ย (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

30. มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี 248.9344  -    153.3411 75.1361  -    477.4116 
31. มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 226.3805  -    104.7518 67.2960  -    398.4283 
32. มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 308.3361  -    79.5085 100.4940  -    488.3386 
33. มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 336.9224  -    102.3138 67.4558  -    506.6920 
34. มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 281.6486  -    168.9016 63.7361  -    514.2863 
35. มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 324.4395  -    162.4851 62.8645  -    549.7891 
36. มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
396.3053  -    104.7940 98.4568  -    599.5561 

37. มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์ 248.0744  -    130.8785 85.8705  -    464.8234 
38. มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 355.3483  -    80.2274 95.5021  -    531.0778 
39. มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 251.7013  -    80.6330 64.7788  -    397.1131 
40. มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 330.1137  -    88.3682 71.4255  -    489.9074 
41. มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 272.2991  -    148.4099 80.8310  -    501.5400 
42. มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ ์ 238.2713  -    57.8061 48.6736  -    344.7510 
43. มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 228.0284  -    97.7926 74.5250  -    400.3460 
44. มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 231.7547  -    91.3958 71.5809  -    394.7314 
45. มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 246.1028  -    168.3266 113.8292  -    528.2586 
46. มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 93.6630  -    112.4183 64.6046  -    270.6859 
47. มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์ 217.5310  -    108.5200 117.9816  -    444.0326 
48. มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณ ี 248.0622  -    143.7406 59.0823  -    450.8851 
49. มหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง 265.0073  -    175.9000 67.0786  -    507.9859 
50. มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 251.7856  -    60.6827 66.6708  -    379.1391 
51. มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
322.3549  -    90.2936 80.9807  -    493.6292 

52. มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 107.8318  -    169.1859 69.5423  -    346.5600 
53. มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 314.2122  -    72.5219 91.5850  -    478.3191 
54. มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 325.7464  -    105.7768 62.0078  -    493.5310 
55. มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 420.3367  -    158.8843 163.6495  -    742.8705 
56. มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 351.8301  -    288.7593 99.4396  -    740.0290 
57. มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์ 262.3740  -    107.4078 75.0275  -    444.8093 
58. มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 199.4855  -    78.6407 48.9112  -    327.0374 
59. มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 392.7958  -    21.1468 78.3507  -    492.2933 
60. มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์ 262.6335  -    263.8895 77.4641  -    603.9871 
61. มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 345.2997  -    103.0084 94.5708  -    542.8789 

หน่วยงานในกำกับ 51,073.1222 0.0000 0.0000 37,493.2971 0.0000 88,566.4193 
62. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาต ิ
1,331.0500  -     -    3,632.9037  -    4,963.9537 

63. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 128.3103  -     -    267.1727  -    395.4830 
64. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาต ิ

87.4081  -     -    194.2680  -    281.6761 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวง - หน่วยงาน 
ประเภทรายจา่ย (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

65. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

 -     -     -    12,693.4576  -    12,693.4576 

66. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4,190.2234  -     -    869.1048  -    5,059.3282 
67. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 3,431.1155  -     -    1,488.8028  -    4,919.9183 
68. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 3,945.0883  -     -    1,174.5373  -    5,119.6256 
69. มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ 4,687.9272  -     -    837.3414  -    5,525.2686 
70. มหาวิทยาลยัทักษิณ 745.7837  -     -    539.1556  -    1,284.9393 
71. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
1,476.6427  -     -    614.4979  -    2,091.1406 

72. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี

1,065.0557  -     -    471.3761  -    1,536.4318 

73. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี 907.7168  -     -    823.4862  -    1,731.2030 
74. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2,828.6006  -     -    1,634.8176  -    4,463.4182 
75. มหาวิทยาลยับูรพา 1,196.4273  -     -    601.1205  -    1,797.5478 
76. มหาวิทยาลยัพะเยา 726.5436  -     -    405.3010  -    1,131.8446 
77. มหาวิทยาลยัมหิดล 9,616.8807  -     -    2,406.5442  -    12,023.4249 
78. มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้ 912.3562  -     -    601.8498  -    1,514.2060 
79. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 986.6716  -     -    1,082.1460  -    2,068.8176 
80. มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ 710.6108  -     -    1,003.1199  -    1,713.7307 
81. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2,753.3355  -     -    1,063.1161  -    3,816.4516 
82. มหาวิทยาลยัศิลปากร 1,419.8681  -     -    484.8372  -    1,904.7053 
83. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 4,494.4365  -     -    1,313.2670  -    5,807.7035 
84. มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 582.0726  -     -    400.3012  -    982.3738 
85. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย  
122.0397  -     -    152.5315  -    274.5712 

86. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 30.5677  -     -    99.2682  -    129.8359 
87. สถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา 76.5513  -     -    174.5012  -    251.0525 
88. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
1,435.5003  -     -    738.8375  -    2,174.3378 

89. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 350.7883  -     -    194.5053  -    545.2936 
90. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 
572.8512  -     -    1,029.0201  -    1,601.8713 

91. มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 260.6985  -     -    502.1087  -    762.8072 
องค์การมหาชน 685.9946 0.0000 0.0000 3,734.2559 0.0000 4,420.2505 

92. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

172.9889  -     -    1,622.7424  -    1,795.7313 

93. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาต ิ 171.3580  -     -    364.3651  -    535.7231 
94. สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 98.7691  -     -    307.2788  -    406.0479 
95. สถาบันวิจยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ 69.1095  -     -    507.0243  -    576.1338 
96. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 94.1036  -     -    218.2317  -    312.3353 
97. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ 37.2113  -     -    429.3357  -    466.5470 
98. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 42.4542  -     -    285.2779  -    327.7321 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวง - หน่วยงาน 
ประเภทรายจา่ย (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รัฐวิสาหกิจ 519.3110 0.0000 803.8707 643.6727 0.0000 1,966.8544 
99. สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
426.0888  -    316.1252 112.8522  -    855.0662 

100. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาต ิ

93.2222  -    487.7455 530.8205  -    1,111.7882 

ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
 

แผนภาพที่ 5 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จำแนกตามหมวดรายจ่าย  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณรวม 
140,913.5209 ล้านบาท 

งบบุคลากร 
74,338.67 ลบ. 
ร้อยละ 52.75 

งบเงินอุดหนุน 
54,795.01 ลบ. 
ร้อยละ 38.89 

งบลงทุน 
9,624.05 ลบ. 
ร้อยละ 6.83 

งบรายจ่ายอื่น 
1,780.14 ลบ. 
ร้อยละ 1.26 

งบดำเนินงาน 375.65 ลบ. 
ร้อยละ 0.27 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ตารางที่ 3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จำแนกตามแผนงาน  

 

กระทรวง - หน่วยงาน 
แผนงาน (ล้านบาท) รวม 

(ล้านบาท) บูรณาการ ยุทธศาสตร์ พื้นฐาน บุคลากรภาครฐั 

รวม 4,808.1349 36,184.1496 25,582.5686 74,338.6678 140,913.5209 

ส่วนราชการ 1,051.0788 9,974.5976 12,874.0803 22,060.2400 45,959.9967 
1. สำนักงานปลัดกระทรวง  324.6841 5,397.8056 1,950.8578 341.6632 8,015.0107 
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 49.2412 144.4729 82.8608 200.1065 476.6814 
3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - 1,513.1364 152.4981 111.8837 1,777.5182 
4. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   -      101.9478 104.5359 116.0618 322.5455 
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 43.0674 16.2605 337.5272 252.5690 649.4241 
6. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 27.3864 17.5588 115.9719 233.7394 394.6565 
7. มหาวิทยาลัยนครพนม 34.0717 60.2709 268.7128 359.7609 722.8163 
8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 58.1534 195.1803 198.8741 280.4116 732.6194 
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร  -    137.0336 587.6928 1,572.1797 2,296.9061 
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  -    93.0076 188.8200 752.1115 1,033.9391 
11. มหาวิทยาลัยรามคำแหง  -    17.5048 177.8659 913.6946 1,109.0653 
12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  -     -    148.4732 630.7038 779.1770 
13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 83.2121 31.1095 167.8895 527.5971 809.8082 
14. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 9.8210  -    151.8313 96.5217 258.1740 
15. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  -    85.2010 279.7681 377.1210 742.0901 
16. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวันออก 
68.5000 0.0650 161.5892 379.7707 609.9249 

17. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  -    107.1230 326.0046 797.0178 1,230.1454 
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  -    54.0000 218.0021 514.1126 786.1147 
19. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร ์
20.0000 88.0510 197.3093 403.9199 709.2802 

20. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  -    75.7613 312.7968 757.0472 1,145.6053 
21. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 0.2000 48.0000 241.7055 592.6941 882.5996 
22. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูม ิ
 -    19.7000 308.8639 506.5713 835.1352 

23. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 22.9912 279.3236 368.1875 811.5556 1,482.0579 
24. มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุร ี  -    34.4832 174.5631 182.1754 391.2217 
25. มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 7.6325 29.8070 159.6897 240.4779 437.6071 
26. มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  -    37.5843 151.9707 304.2844 493.8394 
27. มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูม ิ  -    42.4240 115.7452 101.2607 259.4299 
28. มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย  -    91.8869 123.1684 364.7413 579.7966 
29. มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงใหม ่ 4.8631 32.9004 180.4442 432.8751 651.0828 
30. มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี  -    47.8859 180.5913 248.9344 477.4116 
31. มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี  -    32.2978 139.7500 226.3805 398.4283 
32. มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  -    59.0676 120.9349 308.3361 488.3386 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวง - หน่วยงาน 
แผนงาน (ล้านบาท) รวม 

(ล้านบาท) บูรณาการ ยุทธศาสตร์ พื้นฐาน บุคลากรภาครฐั 

33. มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 3.3350 32.0508 134.3838 336.9224 506.6920 
34. มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช  -    32.6876 199.9501 281.6486 514.2863 
35. มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์  -    32.7212 192.6284 324.4395 549.7891 
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  -    41.3998 161.8510 396.3053 599.5561 
37. มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์ 5.5560 46.2940 164.8990 248.0744 464.8234 
38. มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร  -    48.1077 127.6218 355.3483 531.0778 
39. มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 0.9974 46.9684 97.4460 251.7013 397.1131 
40. มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 2.4168 34.7513 122.6256 330.1137 489.9074 
41. มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 1.8000 33.7148 193.7261 272.2991 501.5400 
42. มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ ์  -    30.8415 75.6382 238.2713 344.7510 
43. มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 8.0000 33.5310 130.7866 228.0284 400.3460 
44. มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม  -    35.7039 127.2728 231.7547 394.7314 
45. มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 70.7138 32.4488 178.9932 246.1028 528.2586 
46. มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 6.0000 34.0510 136.9719 93.6630 270.6859 
47. มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์ 60.0000 35.3987 131.1029 217.5310 444.0326 
48. มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณ ี 35.0000 31.4828 136.3401 248.0622 450.8851 
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1.2000 31.3885 210.3901 265.0073 507.9859 
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  -    42.1116 85.2419 251.7856 379.1391 
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 -    43.5863 127.6880 322.3549 493.6292 

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 16.5000 32.4514 189.7768 107.8318 346.5600 
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 27.5400 31.7768 104.7901 314.2122 478.3191 
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1.6500 32.0735 134.0611 325.7464 493.5310 
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 29.5263 62.3017 230.7058 420.3367 742.8705 
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  -    43.6459 344.5530 351.8301 740.0290 
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  -    31.6660 150.7693 262.3740 444.8093 
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1.4000 32.6554 93.4965 199.4855 327.0374 
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 15.5000 39.4231 44.5744 392.7958 492.2933 
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  -    45.4416 295.9120 262.6335 603.9871 
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10.1194 33.0718 154.3880 345.2997 542.8789 

หน่วยงานในกำกับ 3,110.7508 22,550.1166 11,832.4297 51,073.1222 88,566.4193 
62. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
1,897.6397 1,581.2528 154.0112 1,331.0500 4,963.9537 

63. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 37.5050 143.4963 86.1714 128.3103 395.4830 
64. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาต ิ
33.2973 110.1110 50.8597 87.4081 281.6761 

65. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

- 12,693.4576 - - 12,693.4576 

66. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  -    242.6105 626.4943 4,190.2234 5,059.3282 
67. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 88.8383 845.7349 554.2296 3,431.1155 4,919.9183 
68. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  -    631.9998 542.5375 3,945.0883 5,119.6256 
69. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  -    185.1275 652.2139 4,687.9272 5,525.2686 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวง - หน่วยงาน 
แผนงาน (ล้านบาท) รวม 

(ล้านบาท) บูรณาการ ยุทธศาสตร์ พื้นฐาน บุคลากรภาครฐั 

70. มหาวิทยาลัยทักษิณ  -     -    539.1556 745.7837 1,284.9393 
71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 
29.0000 312.3316 273.1663 1,476.6427 2,091.1406 

72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

 -    5.7980 465.5781 1,065.0557 1,536.4318 

73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 55.0000 371.1926 397.2936 907.7168 1,731.2030 
74. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  -    751.5898 883.2278 2,828.6006 4,463.4182 
75. มหาวิทยาลัยบูรพา 42.8077 382.1413 176.1715 1,196.4273 1,797.5478 
76. มหาวิทยาลัยพะเยา 10.0317 49.2349 346.0344 726.5436 1,131.8446 
77. มหาวิทยาลัยมหิดล 281.7151 1,888.2437 236.5854 9,616.8807 12,023.4249 
78. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 92.5307 46.9176 462.4015 912.3562 1,514.2060 
79. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 217.4967 369.9377 494.7116 986.6716 2,068.8176 
80. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  -    740.1309 262.9890 710.6108 1,713.7307 
81. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  -    720.1593 342.9568 2,753.3355 3,816.4516 
82. มหาวิทยาลัยศิลปากร  -    8.2986 476.5386 1,419.8681 1,904.7053 
83. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 214.4987 326.9677 771.8006 4,494.4365 5,807.7035 
84. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  -    80.1885 320.1127 582.0726 982.3738 
85. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย  
 -    27.4940 125.0375 122.0397 274.5712 

86. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  -     -    99.2682 30.5677 129.8359 
87. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  -     -    174.5012 76.5513 251.0525 
88. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
110.3899 35.7000 592.7476 1,435.5003 2,174.3378 

89. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  -     -    194.5053 350.7883 545.2936 
90. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 
 -     -    1,029.0201 572.8512 1,601.8713 

91. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  -     -    502.1087 260.6985 762.8072 
องค์การมหาชน 520.5699 2,624.8497 588.8363 685.9946 4,420.2505 

92. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

14.3890 1,464.1200 144.2334 172.9889 1,795.7313 

93. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 5.5558 191.7049 167.1044 171.3580 535.7231 
94. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 3.0972 220.5728 83.6088 98.7691 406.0479 
95. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ   -      424.2749 82.7494 69.1095 576.1338 
96. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 186.4269  -      31.8048 94.1036 312.3353 
97. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 253.0533 118.0000 58.2824 37.2113 466.5470 
98. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 58.0477 206.1771 21.0531 42.4542 327.7321 

รัฐวิสาหกิจ 125.7354 1,034.5857 287.2223 519.3110 1,966.8544 
99. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
        

125.7354  
        

213.0637  
         

90.1783  
        

426.0888  
855.0662 

100. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

               -      821.5220  197.0440   93.2222  1,111.7882 

ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

แผนภาพที่ 6 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จำแนกตามแผนงาน  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนงานบุคลาการภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการ

รวมงบประมาณปี 2563 
140,913.5209 ล้านบาท 

แผนงานบุคลาการภาครัฐ 
74,338.67 ล้านบาท 

ร้อยละ 52.75 
แผนงานพื้นฐาน 

25,582.57 ล้านบาท 
ร้อยละ 18.15 

แผนงานยุทธศาสตร์  
36,184.15 ล้านบาท  

ร้อยละ 25.68 

แผนงานบูรณาการ 
4,808.13 ล้านบาท 

ร้อยละ 3.41 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

3.2 ผลผลิต - โครงการของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3.2.1 ผลผลติ - โครงการของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จำแนกตามยุทธศาสตร์กระทรวง 

 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จำนวนรวมทั้งสิ้น 140,913.5209 ล้านบาท จำแนกตามยุทธศาสตร์กระทรวง รายละเอียดดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูงเพ่ือยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  

4,548.3117 ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศและ
สร้างระบบนิเวศการวิจัย 
 

24,685.5078 ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

9,001.5329 ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัยมีคุณภาพ 
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

28,339.5007 ล้านบาท 

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
 

74,338.6678 ล้านบาท 

รวมงบประมาณทั้งหมด 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

140,913.5209 ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

 

ตารางท่ี 4  ผลผลิต - โครงการของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามยุทธศาสตร์กระทรวง 
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูง เพ่ือยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(21 ผลผลิต 28 โครงการ) 4,548.3117 

เป้าหมาย 1.1 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรมและสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถของประเทศ 

(21 ผลผลิต 28 โครงการ) 4,548.3117 

  1. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะที่ 3 (สป.) 

143.7000 

  2. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระยะ3+ (สป.) 

726.2000 
 

3. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีน โดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) (สป.) 

379.7000 
 

4. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะที่ 4 (สป.) 

651.2000 
 

5. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริม่ต้นธุรกิจ (สป.) 60.0000  
6. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น - กิจกรรมจดัตั้งศนูย์ 

บ่มเพาะวิสาหกิจ (สป.) 
82.0484 

 
7. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ (วศ.) 16.0525  
8. ผลผลติ : ห้องปฏิบัติการทีไ่ดร้ับการพัฒนาและรับรองความสามารถ (วศ.) 20.3505 
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9. ผลผลติ : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา (วศ.) 8.4365  
10. ผลผลติ : ประชาชนไดร้ับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

(ปส.) 
3.7000 

 
11. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ (พว.) 505.0000  
12. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น (พว.) 4.0000  
13. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริม่ต้นธุรกิจ (พว.) 8.0000  
14. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ (พว.) 10.0000  
15. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ (มว.) 13.6329  
16. โครงการการพัฒนานโยบายกำลังคนและการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สอวช.) 
53.2000 

 
17. โครงการห้องปฏิบตัิการอนาคตด้านนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (Future Lab) (สอวช.) 
30.0000 

 
18. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม - โครงการการพัฒนา

นโยบายและออกแบบแพลตฟอรม์สนับสนุนวสิาหกิจฐานนวัตกรรม 
(Innovation-driven Enterprises – IDEs Policy) (สอวช.) 

9.9000 

 
19. ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 32.7139  
20. โครงการการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ : วิสาหกิจขนาดย่อม 

(สทน.) 
2.1240 

 
21. ผลผลติ : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลยีร์ (สทน.) 5.1254  
22. ผลผลิต : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 4.3055  
23. ผลผลติ : การพัฒนาทุนมนุษย์ดา้นเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและสนับสนุน

การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน (สซ.) 
83.6088 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
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24. ผลผลติ : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ (สดร.) 

28.4047 
 

25. โครงการการพัฒนากำลังคนทางดา้นดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ (สดร.) 

82.7494 
 

26. โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ (สนช.) 53.0000  
27. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นในระยะเริม่ต้น (สนช.) 80.2000  
28. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริม่ต้นธุรกิจ (สนช.) 100.0000  
29. ผลผลติ : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม (สนช.) 58.2824  
30. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม (วว.) 4.0000  
31. โครงการพัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME (วว.) 18.0000  
32. โครงการเสรมิสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (อพ.) 
621.2198 

 
33. ผลผลติ : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ (อพ.) 197.0440  
34. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 24.4791  
35. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏชัยภมูิ) 
83.6956 

 
36. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 6.7858  
37. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 0.7847  
38. โครงการขยายโอกาสทางการตลาด - โครงการสร้างแบรนด์และขยายช่องทาง

การตลาดดจิิทัลผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยของกลุ่ม SME ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างให้รองรับการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม) 

2.4168 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 
 

39. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม) 

78.9194 
 

40. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม) 

43.6434 
 

41. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 4.7100  
42. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม) 
30.9400 

 
43. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม) 
4.7639 

 
44. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 
74.0994 

 
45. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี) 
46.3534 

 
46. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี) 
6.2402 

 
47. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี) 
0.9950 

 
48. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 
31.6173 

 
49. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 

11.9690 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและนวตักรรมที่ตอบ
โจทย์ของประเทศและสร้างระบบนิเวศการวิจัย 

(24 ผลผลิต 107 โครงการ) 24,685.5078 

เป้าหมาย 2.1 การสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการงานวิจัย และงบประมาณวิจัยและ
นวัตกรรม 

(15 ผลผลิต 20 โครงการ) 15,616.5849 

  1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ (สป.) 10.0000 
  2. โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน (สป.) 6.2750 
  3. โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

(สป.) 
8.4266 

  4. โครงการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม (สป.) 

2.0000 

  5. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซยีน (สป.) 20.0000 
  6. โครงการเสรมิสร้างศักยภาพและขบัเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์

ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี (สป.) 
15.0000 

  7. โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สป.) 98.7949 
  8. โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (สป.) 1.0000 
  9. ผลผลติ : ข้อเสนอแนะดา้นนโยบายและแผน (สป.) 66.4946 
  10. ผลผลติ : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ

นวัตกรรม (สป.) 
64.4137 

  11. ผลผลติ : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม (สป.) 

38.6634 

  12. โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรม (วศ.) 9.5747 
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  13. โครงการเพิม่ศักยภาพกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุก 
เพื่อป้องกันการกระทำผดิตามกฎหมาย (ปส.) 

3.1278 

  14. ผลผลติ : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี (ปส.) 

37.9297 

  15. ผลผลติ : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการดา้น
นิวเคลียร์และรังสี (ปส.) 

62.9062 

  16. ผลผลติ : วิจัย พัฒนาและนวตักรรม  (พว.) 865.2000 
  17. ผลผลติ : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี (พว.) 19.0000 
  18. ผลผลติ : โครงสร้างพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม (พว.) 559.0528 
  19. ผลผลติ : การพัฒนาและส่งเสริมบคุลากรวิจยั (พว.) 138.0000 
  20. โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง 

(พว.) 
79.2000 

  21. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย (พว.) 

73.1000 

  22. โครงการประยุกต์ใช้งานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง (พว.) 25.0000 
  23. โครงการพัฒนาระบบอัจฉรยิะเพื่อยกระดับอตุสาหกรรมอาหาร (Street 

Food Mobile) (พว.) 
9.9000 

  24. ผลผลติ : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (พว.) 154.0112 
  25. โครงการวิจัยและนวตักรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป้าหมาย 

(Spearhead) (สอวช.) 
26.9110 

  26. ผลผลติ : การจัดทำและผลักดันขอ้เสนอนโยบาย แผน และมาตรการด้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) 

50.8597 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  27. ผลผลติ : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มศีักยภาพ
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (ศลช.) 

21.0531 

  28. โครงการบริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่ง
ทางราง (วว.) 

51.0000 

  29. โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสงู (วว.) 46.0000 
  30. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางการวจิัย และมาตรฐานการ

วิจัยของประเทศ (วช.) 
191.3254 

  31. ผลผลติ : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยท้ังในและต่างประเทศ (วช.) 152.4981 
  32. ผลผลติ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

การบริหารระบบงบประมาณและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมใหม้ีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ (สกสว.) 

138.8920 

  33. ผลผลติ : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม (สกสว.) 12,554.5656 
  34. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง - โครงการพัฒนา

นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขนัของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (มหาวิทยาลัยนครพนม) 

6.4094 

  35. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์(มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 10.0000 
เป้าหมาย 2.2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

(3 ผลผลิต 55 โครงการ) 4,535.2769 

  1. โครงการผลติและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (สป.) 

375.4913 

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละบุคลากรอุดมศึกษา (สป.) 35.8016 
  3. โครงการยุวชนอาสา (สป.) 41.0000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  4. โครงการผลติบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (สป.) 811.0587 
  5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สป.) 670.7132 
  6. ผลผลติ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี (สป.) 102.5315 
  7. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแกผู่ป้ระกอบการและชุมชน (วศ.) 52.1663 
  8. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (วศ.) 1.1200 
  9. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา สร้างความเข้มแข็งด้านสังคม

ชุมชน และความมั่นคง (วศ.) 
2.7436 

  10. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศและขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยี (วศ.) 

6.8377 

  11. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (วศ.) 8.4672 
  12. โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ด้านความปลอดภยัจากพลังงานนวิเคลียร์และรังสี (ปส.) 
3.4200 

  13. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อการเฝา้ระวัง เตรียมความพร้อมระงับ และ
บรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน (ปส.) 

3.6000 

  14. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ (ปส.) 80.4000 
  15. โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง (มว.) 3.8367 
  16. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบให้บริการปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่าน 

Internet (มว.) 
14.6669 

  17. โครงการสถาปนามาตรฐานแห่งชาติทางด้านความต้านทานควอนตมัฮอลล ์
รีซีสแตนซ์ (มว.) 

24.5116 

  18. โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมสิารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ
เดินอากาศ (สทอภ.) 

4.0670 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  19. โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 68.7124 
  20. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์ (สทน.) 12.0000 
  21. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 10.8489 
  22. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานใหม่นำไปสู่การต่อยอด

งานวิจัย (สซ.) 
10.8780 

  23. โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง (สดร.) 72.9740 
  24. โครงการพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร์ (สดร.) 22.8620 
  25. ผลผลติ : ฐานความรู้ และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและ

การเกษตร (สสน.) 
31.8048 

  26. โครงการยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical) (ศลช.) 87.1500 
  27. โครงการการแพทย์แม่นยำ (precision medicine) (ศลช.) 14.8788 
  28. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์ 

(ศลช.) 
73.7000 

  29. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภณัฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ
ในภูมิภาคของประเทศไทย (Medicopolis) และการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรม 
ทางการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District; YMID) (ศลช.) 

5.0000 

  30. ผลผลติ : องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (ศลช.) 7.1011 
  31. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจระยะเริ่มต้น (ศลช.) 7.0500 
  32. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ วิสาหกิจขนาดย่อม (ศลช.) 11.2972 
  33. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (วว.) 42.4911 
  34. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (วว.) 11.6000 
  35. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ (วว.) 14.5251 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  36. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร ระบบวิจัยและนวตักรรมของ
ประเทศ (วว.) 

71.1419 

  37. โครงการศึกษาวิจยัและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ (อพ.) 4.7148 
  38. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและนวตักรรมที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (วช.) 1,321.8110 
  39. โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ผู้สูงวัย (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
8.0000 

  40. โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

9.4228 

  41. โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา) 

35.2000 

  42. โครงการเตรยีมการเป็นเจ้าภาพจดังานประชุมวิชาการทรัพยากรไทย ชาวบ้าน
ไทยได้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 

34.5500 

  43. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภมูิ) 9.4240 
  44. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์) 
21.0000 

  45. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองสำคัญ และเมืองน่าอยู่ภาคตะวันออก 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร)์ 

39.0000 

     1) โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12.0000 
  

 
   2) กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรยีน และพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 27.0000 

  46. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี) 

6.4500 
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  47. โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ผู้สูงวัย (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 

8.0000 

  48. โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม -
โครงการพัฒนาศูนย์วจิัยและบริการวิชาการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 

50.0000 

  49. โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ผู้สูงวัย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

8.0000 

  50. โครงการบรูการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ผู้สูงวัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

6.0000 

  51. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

52.8100 

  52. โครงการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเกษตรอินทรีย ์(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 3.7000 
  53. โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ผู้สูงวัย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)์ 
10.0000 

  54. โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(มหาวิทยาลัยบรูพา) 

42.8077 

  55. โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ผู้สูงวัย (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

8.0000 

  56. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากเช้ือรา (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 21.9380 
  57. โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ผู้สูงวัย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
10.0000 

  58. โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ผู้สูงวัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์) 

6.0000 
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เป้าหมาย 2.3 การขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม 

(6 ผลผลิต 31 โครงการ) 4,533.6460 

  1. โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกจิวิทยาศาสตร์ภูมภิาค) 
(สป.) 

514.9688 

  2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (สป.) 

128.2704 

  3. โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ (สป.) 2.8923 
  4. โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร (วศ.) 40.1824 
  5. โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า (วศ.) 8.7818 
  6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบรองรับอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหาร (วศ.) 
10.2745 

  7. โครงการยกระดับคุณภาพห้องปฏบิัติการทดสอบยางให้มีคณุภาพตาม
มาตรฐาน (วศ.) 

10.2628 

  8. โครงการบรูณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ (วศ.) 

3.6366 

  9. โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์ (วศ.) 

4.9200 

  10. ผลผลติ : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคณุภาพ (วศ.) 35.9967 
  11. ผลผลติ : การบริการสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วศ.) 6.5775 
  12. ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (วศ.) 11.4996 
  13. โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) (พว.) 1,107.9478 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
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  14. โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (มว.) 73.8925 
  15. โครงการจดัหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ (มว.) 22.9009 
  16. โครงการจดัประชุมวิชาการมาตรวทิยาระหว่างประเทศในเขตภูมภิาคเอเชีย - 

แปซิฟิค ครั้งท่ี 36 (มว.) 
3.6877 

  17. โครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารด้วยระบบมาตรวิทยา 
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนนุการส่งออก (มว.) 

10.6631 

  18. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่
อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยมีาตรวิทยา (มว.) 

2.9369 

  19. โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขนัอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub 
ในระดับภมูิภาคด้วยมาตรฐานสากล (มว.) 

10.2721 

  20. ผลผลติ : การพัฒนาระบบมาตรวทิยา (มว.) 86.1714 
  21. โครงการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food lnnopolis) (สอวช.) 23.3973 
  22. โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพือ่การพัฒนา (THEOS-2) (สทอภ.) 1,450.7200 
  23. โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการจำลองสภาวะอวกาศเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์ 

(สทอภ.) 
10.5000 

  24. โครงการจดัตั้งศูนย์กลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศ (สทอภ.) 

10.3220 

  25. โครงการจดัตั้งศูนย์วิจยัและพัฒนาทางด้านพลาสมาและแทคโนโลยนีิวเคลียร์
ฟิวชัน (สทน.) 

99.6460 

  26. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 0.4976 
  27. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้าน

แสงซินโครตรอนขั้นสูง (สซ.) 
207.3713 
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  28. โครงการพัฒนาศูนย์วจิัยเพื่อเพิ่มศกัยภาพด้านอาหารและการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (สซ.) 

3.0972 

  29. โครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสำหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม (สซ.) 2.3235 
  30. โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (Geodesy) (สดร.) 131.7270 
  31. ผลผลติ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ (สดร.) 168.3072 
  32. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม (สนช.) 6.5000 
  33. โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (สนช.) 30.0000 
  34. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปลอดภยั (วว.) 1.0000 
  35. โครงการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (วว.) 5.7354 
  36. ผลผลติ : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) 90.1783 
  37. โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) (อพ.) 195.5874 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

(46 ผลผลิต 117 โครงการ) 9,001.5329 

เป้าหมาย 3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

(46 ผลผลิต 117 โครงการ) 9,001.5329 

  1. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา (สป.) 6.5000 
  2. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้ชุมชน - กิจกรรม การพัฒนาผูป้ระกอบการ

ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลติภณัฑ์ (สป.) 
50.0000 

  3. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทีส่ร้างมลูค่าเพิ่มสูง (สป.) 2.3000 
  4. โครงการยกระดับการผลติสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพพื้นที่ของภาค (สป.) 
7.2385 



 
 

  

 3 - 29 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  5. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลติด้านการเกษตร (สป.) 13.9100 
  6. โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวัตกรรมภูมภิาค (สป.) 
19.9000 

  7. โครงการส่งเสริมพัฒนาผูป้ระกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ ์OTOP (วศ.) 

18.6940 

  8. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสขีอง
ประเทศ (ปส.) 

11.4000 

  9. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (พว.) 49.4620 
  10. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก (พว.) 15.5299 
  11. โครงการเพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พว.) 
10.5000 

  12. โครงการจัดทำภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน 
(สทอภ.) 

2.9000 

  13. ผลผลติ : การบริการข้อมูลดาวเทยีมและภูมสิารสนเทศ (สทอภ.) 73.6647 
  14. ผลผลติ : การจัดทำและพัฒนาภูมสิารสนเทศ (สทอภ.) 37.8548 
  15. โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภยัและเพิ่มมูลคา่ (สทน.) 2.0291 
  16. โครงการยกระดับการผลติสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพพื้นที่ของภาค (สทน.) 
1.4027 

  17. ผลผลติ : การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 20.0974 
  18. ผลผลติ : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 137.5761 
  19. โครงการนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ (สนช.) 60.0000 
  20. โครงการพัฒนาธุรกจินวัตกรรมเพือ่สังคมและชุมชน (สนช.) 16.5000 
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  21. โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวตักรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพาณิชย ์(สนช.) 

5.0000 

  22. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (สนช.) 19.8533 
  23. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจดัการ

ทรัพยากรน้ำ (สสน.)  
186.4269 

     1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงและระบบสารสนเทศดา้นการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ  

67.1000 

      2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนระบบ
การบริหารจัดการน้ำของประเทศ 

22.1892 

      3) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน ปีที่ 3 (พ.ศ. 2563) 

32.0000 

      4) โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วม ในพ้ืนท่ีเขตเมือง 4.1228 
      5) โครงการปรับปรุงระบบสำรวจแบบเคลื่อนที่เพ่ือสนบัสนุนการติดตาม

และวิเคราะหส์ถานการณ์น้ำ ระยะที่ 3 
15.0000 

      6) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ำจาก
คลังข้อมูลขนาดใหญ ่

11.8000 

      7) โครงการส่งเสรมิ สนับสนุน และขยายผลการดำเนินงานสนองแนว
พระราชดำริด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำ 

2.5646 

      8) โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

21.6503 

      9) โครงการสร้างสถานะแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

10.0000 
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  24.  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตรส์ุขภาพเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ (ศลช.) 

58.0477 

  25. ผลผลติ : การถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (วว.) 

73.3056 

  26. โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สถาบนัวิทยาลัย
ชุมชน) 

10.7000 

  27. โครงการเสรมิสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (สถาบันวิทยาลัยชมุชน) 7.5000 
  28. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ (สถาบัน

วิทยาลัยชุมชน) 
1.0000 

  29. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก (สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน) 

1.2317 

  30. โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธรุกิจต่อเนื่องในแหลง่
ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงของภาค (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 

1.9957 

  31. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 9.5000 
  32. โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉรยิะ (Smart Farm) (มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์) 
3.8038 

  33. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้านแพรวากาฬสินธุ์ (มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์) 

13.7550 

  34. โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม (มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์) 

27.3864 

  35. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยนครพนม) 5.3620 
  36. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 1.5627 
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  37. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 11.5481 
  38. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 

(มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 
50.6034 

  39. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) 

56.0405 

  40. โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศ 
เพื่อนบ้าน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

62.3550 

  41. โครงการพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองทางสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแลสุขภาพของผูสู้งวัย (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

1.9871 

  42. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน) 

7.8210 

  43. โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม (สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน) 

2.0000 

  44. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก) 

11.3948 

  45. โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก) 

68.5000 

  46. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 9.5000 
  47. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลรตันโกสินทร์)  
6.0000 

     1) ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา 2.0000 
  

 
   2) จัดอบรมและสมัมนาเชิงวิชาการหรือปฏบิัติการ 4.0000 
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  48. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) 21.0000 
  49. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 11.0000 
  50. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 1.0000 
  51. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสูส่ากล - โครงการการจัดการเขตกรรมคราม

เพื่อผลิตเนื้อครามคุณภาพสูง จากวิจัยและนวตักรรมภายใต้การปลูกคราม
ด้วยระบบอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน) 

20.0000 

  52. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี) 

32.1390 

  53. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 

36.7488 

  54. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 

33.0000 

  55. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 

34.3139 

  56. โครงการพัฒนาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 (มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย) 55.0131 
  57. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย) 9.2784 
  58. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่) 11.7090 
  59. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 
29.9997 

  60. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 4.8631 
  61. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 
39.0084 
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  62. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 

31.6371 

  63. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

29.7668 

  64. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

29.8250 

  65. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

30.7642 

  66. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา) 

3.9200 

  67. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

7.1442 

  68. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์) 

43.6374 

  69. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์) 2.8912 
  70. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 
41.9808 

  71. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา) 

40.2229 

  72. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

0.9974 

  73. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 

30.3492 
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  74. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรุี) 1.6315 
  75. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 
30.8415 

  76. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็) 

30.8895 

  77. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 

30.9788 

  78. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็) 

31.1000 

  79. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร)์ 

33.1226 

  80. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์) 

48.4836 

  81. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) 80.9959 
  82. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์) 1.1359 
  83. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) 0.4875 
  84. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพพรรณี) 1.9800 
  85. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) 
30.0000 

  86. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) 

35.0000 
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  87. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 

30.9500 

  88. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย) 0.5000 
  89. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 
30.2386 

  90. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ) 

31.6474 

  91. โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม (มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ) 

5.0000 

  92. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลติสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ ์OTOP (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 

5.0000 

  93. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร) 

0.9303 

  94. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร) 

30.8465 

  95. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสูส่ากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร)  

22.5400 

     1) โครงการการยกระดับผลิตภณัฑ์ผา้ไหม ผ้าฝ้ายและผา้ครามด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีู่แฟช่ันสากล 

14.3295 

      2) โครงการส่งเสรมิการปลูกสมนุไพรทดแทนการทำเกษตรเชิงเดีย่วและ
แปรรูปสมุนไพรเพื่อยกระดับผลติภัณฑร์องรับมาตรฐาน GMP 

4.2595 

  
 

   3) โครงการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น 

3.9510 
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  96. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 

29.8446 

  97. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

39.7060 

  98. โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 17.5263 
  99. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน)ี 
28.9845 

  100. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 

30.8489 

  101. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์) 3.2663 
  102. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง) 0.3660 
  103. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 
30.0000 

  104. โครงการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์และวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้าน
จอมบึง) 

1.4000 

  105. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี) 0.5000 
  106. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี) 
30.2810 

  107. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสูส่ากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี) 

12.0000 

  108. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์) 2.6985 
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  109. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์) 

38.8592 

  110. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน)ี 

29.2837 

  111. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี) 5.0000 
  112. โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสูส่ินค้าชนิดใหม่ตาม

ศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี) 
5.0000 

  113. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย) 6.0000 
  114. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 213.4500 
  115. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 18.6544 
  116. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
60.9827 

  117. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

89.9168 

  118. โครงการธนาคารยีนและจีโนมกัญชาพื้นถิ่นเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมยาแผนไทย 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

3.9600 

  119. โครงการเพิม่มลูค่ากุหลาบพันปีจากการเกษตรพื้นทีสู่งสู่สารสกัดและสาร 
สเตม็เซลล์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

4.5000 

  120. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มพืชสมุนไพรและพืชอาหารตาม
มาตรฐานตลอดโซ่อุปทานแก่ชุมชนในจังหวัดภาคกลางเพื่อเพิม่ศักยภาพการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

0.7400 
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  121. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยวิถีรักษ์จักรยาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

26.2290 

  122. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - โครงการพัฒนา
ระบบสร้างเสริมขดีความสามารถของอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ภาคตะวันออกเป็นฐานเศรษฐกิจช้ันนำของเอเชีย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

38.8383 

  123. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

307.4295 

  124. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 170.5557 
  125. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 156.4812 
  126. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 17.7120 
  127. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 0.0355 
  128. โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
21.0000 

  129. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

8.0000 

  130. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี) 21.5500 
  131. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนารี)  
239.3525 

     1) ปรับปรุงอาคารศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ช้ัน 6 83.4120 
  

 
   2) ประจำอาคารปฏิบตัิการทันตกรรม (68 รายการ) 41.8835 

  
 

   3) ประจำอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (117 รายการ) 114.0570 
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  132. โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกจิชีวภาพ (Bio economy) ให้เป็นฐาน
รายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี) 

55.0000 

  133. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 17.0570 
  134. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
643.0751 

  135. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยบูรพา) 3.7000 
  136. โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยพะเยา) 10.0317 
  137. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหดิล) 3.7700 
  138. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยมหดิล) 971.4405 
  139. โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนยว์ิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดนิทร์ 

(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
572.4840 

  140. โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลยัมหดิล) 182.4340 
  141. โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล (มหาวิทยาลยัมหิดล) 99.2811 
  142. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางดา้นสาธารณสุข (มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง) 202.2976 
  143. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง) 134.7885 
  144. โครงการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์และวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 41.9996 
  145. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 40.7086 
  146. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคณุภาพ สามารถ

สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอด
การผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

30.0000 
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  147. โครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกจิพิเศษ และเชื่อมโยงกับอนุภูมภิาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค (มหาวิทยาลยัแม่โจ้) 

9.5000 

  148. โครงการยกระดับเป็นฐานการผลติเกษตรอินทรยี์และเกษตรปลอดภัย 
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง (มหาวิทยาลัยแมโ่จ้) 

11.4715 

  149. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นนำ้ให้คงความสมบรูณ์ จดัระบบบรหิาร
จัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยนื ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยแมโ่จ้) 

41.5592 

  150. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์) 

725.4669 

  151. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์) 109.4898 
  152. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวโิรฒ) 
50.1580 

  153. โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปญัญานันทภิกขุชลประทาน (มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ) 

219.7720 

  154. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

213.5161 

  155. โครงการยกระดับมาตรฐานการบริการและส่งเสรมิธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงของภาค (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

210.0000 

  156. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

4.4987 

  157. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 2.5000 
  158. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยสวนดุสติ) 4.3809 
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  159. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา 
สภากาชาดไทย) 

0.9900 

  160. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา) 4.5614 
  161. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) 0.6191 
  162. โครงการการพัฒนาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
110.3899 

  163. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 145.4900 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้
ทันสมัยมีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

(247 ผลผลิต 155 โครงการ) 28,339.5007 

เป้าหมาย 4.1 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะ
กำลังคนให้เป็น high-skilled workforce  
ตามความต้องการของประเทศ 

(1 ผลผลิต 56 โครงการ) 4,019.6190 

  1. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 81.0000 
  2. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยนเรศวร) 12.9920 
  3. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 5.0000 
  4. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 18.3300 
  5. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 158.7044 
  6. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยมหาสารคาม) 21.0770 
  7. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี) 
15.3600 

  8. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 4.8000 
  9. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี) 7.3360 
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  10. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 18.9157 
  11. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 

4.0 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ) 
85.2010 

  12. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี)  

105.0230 

     1) ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านอากาศยาน สาขา
วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน (Avionics) 

103.0000 

      2) ครุภัณฑ์โครงการพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและรถไฟในเมือง  0.3500 
      3) ครุภัณฑ์โครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

และการโรงแรม 
1.6730 

  13. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 

54.0000 

  14. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) 

88.0510 

  15. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) 

40.5613 

  16. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 

48.0000 

  17. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) 

19.7000 

  18. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 

242.2209 
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  19. โครงการพัฒนาฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 

2.5000 

  20. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้ชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 0.5125 
  21. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุี) 1.8320 
  22. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 1.8320 
  23. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 14.6640 
  24. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 14.6614 
  25. โครงการเพิม่การผลติและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน)ี 
1.8320 

  26. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 266.0530 
  27. โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
354.9074 

  28. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 129.6000 
  29. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 22.9160 
  30. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 5.0000 
  31. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
443.0833 

  32. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 6.0000 
  33. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 93.6600 
  34. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 18.3300 
  35. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
5.7980 
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  36. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 30.0000 
  37. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์) 18.3300 
  38. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
47.0000 

  39. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยบรูพา) 334.6294 
  40. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยบูรพา) 27.4940 
  41. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยพะเยา) 22.2809 
  42. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยพะเยา) 21.9960 
  43. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยมหิดล) 227.9680 
  44. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยมหิดล) 100.8180 
  45. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน (มหาวิทยาลัยมหดิล) 6.0040 
  46. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 120.1061 
  47. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 25.5960 
  48. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด ์4.0 

(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 
46.9176 

  49. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ์) 14.6640 
  50. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 329.6931 
  51. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ) 58.5510 
  52. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 61.6000 
  53. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์) 32.9930 
  54. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
2.0000 
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  55. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยสวนดุสติ) 18.3300 
  56. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (สถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย) 27.4940 
  57. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 

4.0 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
35.7000 

เป้าหมาย 4.2 การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและสง่เสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

(30 ผลผลิต 71 โครงการ) 4,745.9559 

  1. โครงการพัฒนามหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย เพื่อการจดัการเรียนการสอน 
ในระบบเปิด (Thai-MOOC) (สป.) 

25.0000 

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(สป.) 

414.0000 

  3. โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) 
(สป.) 

35.0000 

  4. โครงการปญัญาประดิษฐส์ำหรับทกุคน (AI for all) (สป.) 20.0000 
  5. โครงการพัฒนาระบบข้อมลูขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ 

อววน. (Big Data) (สป.) 
5.2000 

  6. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สป.) 95.4350 
  7. ผลผลิต : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (สป.) 1,389.1599 
  8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรยีนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ (สถาบนั

วิทยาลัยชุมชน) 
2.0000 

  9. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน (สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน) 

18.6400 
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  10. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 

14.9605 

  11. โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 1.3000 
  12. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 42.6411 
  13. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

กาฬสินธุ์) 
64.5824 

  14. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 5.6041 
  15. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 1.8474 
  16. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 1.2969 
  17. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยนครพนม) 31.7715 
  18. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยันเรศวร) 
9.0707 

  19. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 6.5027 
  20. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 1.9220 
  21. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์) 
167.0931 

  22. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์) 

12.9620 

  23. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์) 

10.3943 

  24. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที ่21 (มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์) 

7.5500 
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  25. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) 

15.8901 

  26. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัรามคำแหง) 

17.5048 

  27. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 7.2755 
  28. โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 18.8700 
  29. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
0.2361 

  30. โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 3.3774 
  31. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาตร์และเทคโนโลยี (สถาบันเทคโนโลยี

ปทุมวัน) 
149.3101 

  32. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 1.5212 
  33. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 1.0000 
  34. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลกรุงเทพ) 
38.1694 

  35. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ) 

232.1212 

  36. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ) 

6.4775 

  37. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ) 

3.0000 
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  38. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี) 

2.1000 

  39. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบนัการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
สู่ระดับนานาชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) 

20.0000 

  40. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 

2.5527 

  41. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบรุี) 

2.3442 

  42. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 0.8396 
  43. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร) 
29.3824 

  44. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร) 

0.4246 

  45. โครงการการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร) 

4.6200 

  46. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม) 

0.8355 

  47. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย) 

2.5599 

  48. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี) 

8.8775 

  49. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี) 

0.6607 
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  50. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม) 

47.3410 

  51. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา) 

2.2840 

  52. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

2.8626 

  53. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์) 

1.9570 

  54. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา) 

34.2556 

  55. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุีรมัย์) 

2.6566 

  56. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร) 

6.1269 

  57. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

6.7455 

  58. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม) 

44.4548 

  59. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม) 

74.3369 

  60. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม) 2.8192 
  61. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม) 1.0147 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
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  62. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม) 

32.0103 

  63. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม) 

2.7410 

  64. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี) 

1.5336 

  65. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต) 

2.6415 

  66. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 

53.2090 

  67. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา) 

1.4700 

  68. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด) 

1.1190 

  69. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์) 

2.2761 

  70. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณี) 

1.4828 

  71. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง) 

0.4385 

  72. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง) 

1.2000 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
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  73. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย) 

1.8730 

  74. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ) 

0.8040 

  75. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้และสร้างเสรมิสุขภาวะที่ดีให้เอือ้ต่อการ
พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 

6.5000 

  76. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา) 

2.2289 

  77. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 

1.6500 

  78. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา) 

7.9317 

  79. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์) 

0.8171 

  80. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 

2.6554 

  81. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธานี) 

2.6921 

  82. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์) 

6.5824 

  83. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี) 

1.9561 
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  84. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 

15.1605 

  85. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

23.4005 

  86. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

8.3275 

  87. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 

3.1847 

  88. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยับูรพา) 

16.3179 

  89. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัพะเยา) 

4.9580 

  90. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

1.5292 

  91. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ) 

51.9852 

  92. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัศิลปากร) 

8.2986 

  93. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) 

10.8586 

  94. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัสวนดสุิต) 

6.8585 

  95. โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (มหาวิทยาลัยสวนดสุิต) 55.0000 
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  96. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 135.4239 
  97. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบนั

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
22.9225 

  98. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์) 36.1589 
  99. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย) 
522.2921 

  100. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 453.1028 
  101. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย) 
53.6252 

เป้าหมาย 4.3 การสนับสนนุการจัดการเรียน 
การสอนระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

  (216 ผลผลิต 28 โครงการ) 19,573.9258 

  1. โครงการผลติครเูพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สป.) 263.3650 
  2. ผลผลติ : นโยบายและแผนด้านการศึกษา (สป.) 60.0037 
  3. ผลผลติ : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา (สป.) 209.6910 
  4. ผลผลติ : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 326.5272 
  5. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 1.5000 
  6. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนครพนม) 16.3492 
  7. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

นครพนม) 
235.7856 

  8. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยนครพนม) 9.2160 
  9. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยนครพนม) 2.0000 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
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  10. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยันครพนม) 

28.4994 

  11. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที ่21 (มหาวิทยาลยันครพนม) 

27.6623 

  12. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 160.0967 
  13. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 386.2076 
  14. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 39.3169 
  15. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 0.5089 
  16. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์) 
18.1459 

  17. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 12.1117 
  18. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม) 
95.3139 

  19. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) 

81.3944 

  20. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 169.5959 
  21. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

รามคำแหง) 
8.2700 

  22. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช) 148.4732 
  23. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี) 
73.3339 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  24. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี) 

52.8350 

  25. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 15.5294 
  26. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) 
127.5759 

  27. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก) 

20.6185 

  28. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก) 

2.0000 

  29. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก) 

0.0650 

  30. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี) 

281.2845 

  31. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบรุี) 

31.2201 

  32. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี) 4.0000 
  33. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
130.3815 

  34. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร) 

79.6206 

  35. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 5.0000 
  36. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร) 
3.0000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  37. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลรตันโกสินทร์) 

43.2344 

  38. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์) 

148.0749 

  39. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) 

267.4331 

  40. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลลา้นนา) 

22.3637 

  41. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา) 

2.0000 

  42. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 

209.1398 

  43. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย) 

15.5657 

  44. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย) 

6.0000 

  45. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที ่21 (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย) 

0.2000 

  46. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) 

227.4795 

  47. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภมูิ) 

81.3844 



 
 

 

 

 
3 - 58 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  48. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 

341.8095 

  49. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลอีสาน) 

24.3780 

  50. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน) 

1.0000 

  51. โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปญัญาตามความถนดัและศักยภาพ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน) 

2.9912 

  52. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี) 

113.3590 

  53. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี) 

59.1082 

  54. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 2.0959 
  55. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร) 
89.2053 

  56. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร) 

69.6448 

  57. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม) 

82.3217 

  58. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 67.2863 
  59. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 2.3627 
  60. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเชียงราย) 
68.1523 



 
 

  

 3 - 59 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  61. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย) 7.1063 
  62. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 37.6314 
  63. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 1.0000 
  64. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 89.7525 
  65. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่) 
77.9827 

  66. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 1.0000 
  67. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่) 
2.9007 

  68. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 111.4671 
  69. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี) 
65.5242 

  70. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 3.6000 
  71. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 31.0746 
  72. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏธนบุรี) 
106.5258 

  73. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 2.1496 
  74. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 30.3076 
  75. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏนครปฐม) 
83.9402 

  76. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม) 5.1915 
  77. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 1.4956 



 
 

 

 

 
3 - 60 
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  78. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม) 

4.6866 

  79. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม) 7.0400 
  80. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสมีา) 
97.4717 

  81. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครราชสมีา) 

28.1160 

  82. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา) 

8.6790 

  83. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา) 0.1171 
  84. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสมีา) 
3.3350 

  85. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช) 

163.9641 

  86. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

33.7759 

  87. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช) 

2.2101 

  88. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์) 

38.6163 

  89. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์) 

151.2046 

  90. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 2.8075 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  91. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา) 

37.1282 

  92. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา) 

50.4436 

  93. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา) 

67.6558 

  94. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา) 

2.7034 

  95. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรยีนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏบรุีรัมย์) 

5.5560 

  96. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) 104.2626 
  97. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏบรุีรัมย์) 
57.2281 

  98. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีัมย์) 0.5171 
  99. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 73.9223 
  100. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏพระนคร) 
50.4744 

  101. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร) 2.2251 
  102. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 1.0000 
  103. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา) 
91.1196 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  104. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

5.5614 

  105. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา) 

0.7650 

  106. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏเพชรบรุี) 

77.1013 

  107. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี) 25.4200 
  108. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 88.4733 
  109. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 1.1000 
  110. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ

ศตวรรษที ่21 (มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรุี) 
1.8000 

  111. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 43.1522 
  112. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเพชรบรูณ์) 
32.0004 

  113. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 0.4856 
  114. โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปญัญาตามความถนดัและศักยภาพ 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็) 
5.0000 

  115. โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 3.0000 
  116. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 113.0665 
  117. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏภเูก็ต) 
14.7201 

  118. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 3.0000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  119. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที ่21 (มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา) 

7.1409 

  120. โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปญัญาตามความถนดัและศักยภาพ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 

10.3639 

  121. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 0.5093 
  122. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏยะลา) 
53.9217 

  123. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 124.5622 
  124. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 47.9797 
  125. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด) 
5.6001 

  126. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด) 

82.8932 

  127. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 0.4989 
  128. โครงการเพิม่ศักยภาพครูให้มสีมรรถนะของครูยุคใหม่ (มหาวิทยาลยัราชภัฏ

ร้อยเอ็ด) 
6.0000 

  129. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) 112.1456 
  130. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี) 
21.2145 

  131. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) 1.0000 
  132. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 148.8728 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  133. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏลำปาง) 

60.1462 

  134. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 1.3711 
  135. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 18.2512 
  136. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเลย) 
65.4907 

  137. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 1.0000 
  138. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 129.9809 
  139. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ) 
58.2959 

  140. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ) 1.5000 
  141. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร) 
5.0000 

  142. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 58.0671 
  143. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสกลนคร) 
43.2230 

  144. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร) 1.5000 
  145. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 2.0000 
  146. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 49.2865 
  147. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสงขลา) 
83.9246 

  148. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 0.8500 
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  149. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา) 

125.1178 

  150. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา) 

54.4934 

  151. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 48.8546 
  152. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 2.2400 
  153. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรยีนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา) 
12.0000 

  154. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 120.2910 
  155. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 
205.4591 

  156. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี) 

12.5445 

  157. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานี) 5.2584 
  158. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 1.0000 
  159. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 25.4222 
  160. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์) 
114.0779 

  161. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์) 

3.0000 

  162. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์) 5.0029 
  163. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 80.0238 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  164. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 

11.8188 

  165. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 1.2879 
  166. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 23.4749 
  167. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี) 
15.7289 

  168. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี) 

3.9637 

  169. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี) 0.9069 
  170. โครงการเพิม่ศักยภาพครูให้มสีมรรถนะของครูยุคใหม่ (มหาวิทยาลยัราชภัฏ

อุดรธานี) 
3.5000 

  171. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 184.0069 
  172. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์) 
108.1237 

  173. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์) 1.0829 
  174. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี) 
79.3042 

  175. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

41.4705 

  176. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

27.6133 

  177. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี) 1.0000 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  178. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที ่21 (มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี) 

5.1194 

  179. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) 

246.4709 

  180. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 332.5657 
  181. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 47.4577 
  182. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
446.3172 

  183. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

29.5298 

  184. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 59.2782 
  185. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 0.4500 
  186. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 
38.4460 

  187. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

380.0730 

  188. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 68.5755 
  189. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 92.7909 
  190. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 1.0981 
  191. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) 105.8010 
  192. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยทักษิณ) 213.9280 
  193. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) 219.4266 
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  194. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

273.1663 

  195. โครงการจดัตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ) 

312.3316 

  196. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

444.0281 

  197. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

67.2200 

  198. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 42.0000 
  199. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 15.2512 
  200. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 
3.6689 

  201. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี) 

380.2366 

  202. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

252.6491 

  203. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

414.2670 

  204. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 216.3117 
  205. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(มหาวิทยาลัยบูรพา) 83.0811 
  206. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยบูรพา) 41.2305 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  207. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยบรูพา) 51.8599 
  208. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยพะเยา) 2.2104 
  209. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยพะเยา) 130.7920 
  210. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยพะเยา) 213.0320 
  211. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
95.4578 

  212. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 128.8687 
  213. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 8.4889 
  214. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 439.6255 
  215. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง) 
55.0861 

  216. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 325.8290 
  217. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแมโ่จ้) 23.4463 
  218. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยแมโ่จ้) 110.8612 
  219. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 2.2650 
  220. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

วลัยลักษณ์) 
59.0289 

  221. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 83.8685 
  222. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์) 10.6018 
  223. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ) 193.8607 
  224. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย 

ศรีนครินทรวโิรฒ) 
123.7428 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  225. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ) 

25.3533 

  226. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศลิปากร) 409.0366 
  227. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ศิลปากร) 
63.5296 

  228. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 3.9724 
  229. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
461.9252 

  230. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

124.7511 

  231. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 182.6243 
  232. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยสวนดุสติ) 2.6135 
  233. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

สวนดุสติ) 
93.9774 

  234. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสติ) 219.1409 
  235. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (สถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย) 
124.0475 

  236. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (สถาบันดนตรีกลัยาณวิัฒนา) 87.9068 
  237. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (สถาบันดนตรีกลัยาณิวฒันา) 6.8000 
  238. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบนั

เทคโนโลยีจิตรลดา) 
64.0099 

  239. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) 35.3476 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  240. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา) 

73.5487 

  241. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา) 0.9759 
  242. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
592.7476 

  243. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหามกฏุ 
ราชวิทยาลัย) 

317.5633 

  244. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยมหามกฏุ 
ราชวิทยาลัย) 

39.0554 

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 74,338.6678 

รวมทั้งสิ้น (338 ผลผลิต 406 โครงการ) 140,913.5209 
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3.2.2 ผลผลติ - โครงการของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จำแนกตามแผนงาน 

 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน
รวมทั้งสิ ้น 140,913.5209 ล้านบาท จำแนกตามแผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบุคลาการภาครัฐ 
74,338.6678 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 25,582.5686 ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์ 36 ,184.1496 
ล้านบาท และ แผนงานบูรณาการ 4,808.1349 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 
 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 74,338.6678 ล้านบาท 
2. แผนงานพื้นฐาน 25,582.5686 ล้านบาท 

2.1  แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,798.9989 ล้านบาท 
2.2  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
23,783.5697 ล้านบาท 

3. แผนงานยุทธศาสตร ์ 36,184.1496 ล้านบาท 
3.1  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม

แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
11.4000 ล้านบาท 

3.2  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  51.7016 ล้านบาท 
3.3  แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 168.5426 ล้านบาท 
3.4  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 36.5000 ล้านบาท 
3.5  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3,684.8817 ล้านบาท 

3.6  แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
(ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 

18,503.7428 ล้านบาท 

3.7  แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

378.6364 ล้านบาท 

3.8  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 708.0019 ล้านบาท 
3.9  แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 4,545.0873 ล้านบาท 
3.10 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6,006.3524 ล้านบาท 

3.11 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 1,312.3757 ล้านบาท 
3.12 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 774.0272 ล้านบาท 
3.13 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจภาคทะเล 
2.9000 ล้านบาท 

 
 
 

  



 

3 - 73 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

4. แผนงานบูรณาการ 4,808.1349 ล้านบาท 
4.1  แผนงานบรูณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดน

ภาคใต ้
222.4573 ล้านบาท 

4.2  แผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา 
ผู้ติดยาเสพติด 

6.5000 ล้านบาท 

4.3  แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค  1,100.6470 ล้านบาท 
4.4  แผนงานบรูณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมสู่สากล 
968.3746 ล้านบาท 

4.5  แผนงานบรูณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 168.9413 ล้านบาท 
4.6  แผนงานบรูณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1,326.4975 ล้านบาท 
4.7  แผนงานบรูณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 47.8983 ล้านบาท 
4.8  แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส ์ 180.2670 ล้านบาท 
4.9  แผนงานบรูณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ 185.8697 ล้านบาท 
4.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 170.7865 ล้านบาท 
4.11 แผนงานบูรณาการเตรยีมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 242.4688 ล้านบาท 
4.12 แผนงานบูรณาการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 186.4269 ล้านบาท 
4.13 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1.0000 ล้านบาท 
 

  

รวมงบประมาณทั้งหมด 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

140,913.5209 ล้านบาท 

 
 



 
 

 

 

 
3 - 74 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

ตารางท่ี 5 ผลผลิต - โครงการของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน 
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

แผนงาน ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 74,338.6678 

2. แผนงานพื้นฐาน (328 ผลผลิต 2 โครงการ) 25,582.5686 
    2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน  

(29 ผลผลิต 2 โครงการ) 1,798.9989 

  1. ผลผลติ : ข้อเสนอแนะดา้นนโยบายและแผน (สป.) 66.4946 
  2. ผลผลติ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี (สป.) 102.5315  

3. ผลผลติ : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม (สป.) 

64.4137 
 

4. ผลผลติ : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม (สป.) 

38.6634 
 

5. โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรมภูมภิาค (สป.) 

19.9000 
 

6. ผลผลติ : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคณุภาพ (วศ.) 35.9967  
7. ผลผลติ : ห้องปฏิบัติการทีไ่ดร้ับการพัฒนาและรับรองความสามารถ (วศ.) 20.3505  
8. ผลผลติ : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา (วศ.) 8.4365  
9. ผลผลติ : การบริการสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วศ.) 6.5775  
10. ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (วศ.) 11.4996  
11. ผลผลติ : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์และรังสี (ปส.) 
37.9297 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

แผนงาน ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 
 

12. ผลผลติ : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการดา้นนิวเคลียร์
และรังสี (ปส.) 

62.9062 
 

13. ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี (ปส.) 3.7000  
14. ผลผลติ : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (พว.) 154.0112  
15. ผลผลติ : การพัฒนาระบบมาตรวทิยา (มว.) 86.1714  
16. ผลผลติ : การจัดทำและผลักดันขอ้เสนอนโยบาย แผน และมาตรการด้าน 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) 
50.8597 

 
17. ผลผลติ : การบริการข้อมูลดาวเทยีมและภูมสิารสนเทศ (สทอภ.) 73.6647  
18. ผลผลติ : การจัดทำและพัฒนาภูมสิารสนเทศ (สทอภ.) 37.8548  
19. ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 32.7139  
20. ผลผลติ : การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 20.0974  
21. ผลผลติ : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลยีร์ (สทน.) 5.1254  
22. ผลผลิต : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 4.3055  
23. ผลผลติ : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 137.5761  
24. ผลผลติ : การพัฒนาทุนมนุษย์ดา้นเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและสนับสนุน

การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน (สซ.) 
83.6088 

 
25. โครงการการพัฒนากำลังคนทางดา้นดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ (สดร.) 
82.7494 

 
26. ผลผลติ : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม (สนช.) 58.2824  
27. ผลผลติ : ฐานความรู้ และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและ

การเกษตร (สสน.) 
31.8048 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

แผนงาน ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 
 

28. ผลผลติ : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มศีักยภาพ
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (ศลช.) 

21.0531 
 

29. ผลผลติ : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) 90.1783  
30. ผลผลติ : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ (อพ.) 197.0440 

  31. ผลผลติ : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยท้ังในและต่างประเทศ (วช.) 152.4981 
    2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(299 ผลผลิต) 23,783.5697 

  1. ผลผลติ : นโยบายและแผนด้านการศึกษา (สป.) 60.0037 
  2. ผลผลติ : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา (สป.) 209.6910 
  3. ผลผลิต : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (สป.) 1,389.1599 
  4. ผลผลติ : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 326.5272 
  5. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 9.5000 
  6. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 1.5000 
  7. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 42.6411 
  8. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

กาฬสินธุ์) 
64.5824 

  9. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 5.6041 
  10. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 1.8474 
  11. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 1.2969 
  12. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนครพนม) 16.3492 
  13. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

นครพนม) 
235.7856 
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  14. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยนครพนม) 9.2160 
  15. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยนครพนม) 5.3620 
  16. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยนครพนม) 2.0000 
  17. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

นเรศวร) 
160.0967 

  18. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 386.2076 
  19. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 39.3169 
  20. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 1.5627 
  21. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 0.5089 
  22. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 6.5027 
  23. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 1.9220 
  24. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์) 
167.0931 

  25. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์) 

12.9620 

  26. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 10.3943 
  27. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 12.1117 
  28. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม) 
95.3139 

  29. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 81.3944 
  30. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 169.5959 
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  31. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
รามคำแหง) 

8.2700 

  32. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 148.4732 
  33. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี) 
73.3339 

  34. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี) 

52.8350 

  35. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 15.5294 
  36. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 18.9157 
  37. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 7.2755 
  38. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาตร์และเทคโนโลยี (สถาบันเทคโนโลยี

ปทุมวัน) 
149.3101 

  39. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 1.5212 
  40. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 1.0000 
  41. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลกรุงเทพ) 
38.1694 

  42. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ) 

232.1212 

  43. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ) 

6.4775 

  44. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ) 

3.0000 
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  45. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) 

127.5759 

  46. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก) 

20.6185 

  47. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก) 

11.3948 

  48. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก) 

2.0000 

  49. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี) 

281.2845 

  50. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบรุี) 

31.2201 

  51. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุรี) 

4.0000 

  52. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 9.5000 
  53. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
130.3815 

  54. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร) 

79.6206 

  55. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 5.0000 
  56. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร) 
3.0000 
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  57. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลรตันโกสินทร์) 

43.2344 

  58. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์) 

148.0749 

  59. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลรตันโกสินทร์) 

6.0000  

     1) ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา  2.0000 
  

 
   2) จัดอบรมและสมัมนาเชิงวิชาการหรือปฏบิัติการ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร์) 

4.0000 

  60. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) 

267.4331 

  61. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลลา้นนา) 

22.3637 

  62. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา) 

2.0000 

  63. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา) 

21.0000 

  64. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 

209.1398 

  65. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย) 

15.5657 

  66. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย) 

11.0000 
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  67. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย) 

6.0000 

  68. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) 

227.4795 

  69. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภมูิ) 

81.3844 

  70. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 

341.8095 

  71. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลอีสาน) 

24.3780 

  72. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน) 

1.0000 

  73. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน) 

1.0000 

  74. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 113.3590 
  75. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี) 
59.1082 

  76. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 2.0959 
  77. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 89.2053 
  78. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร) 
69.6448 

  79. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 0.8396 
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  80. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม) 

82.3217 

  81. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 67.2863 
  82. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 2.3627 
  83. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 24.4791 
  84. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏชัยภมูิ) 
83.6956 

  85. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ) 

6.7858 

  86. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 0.7847 
  87. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเชียงราย) 
68.1523 

  88. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย) 

7.1063 

  89. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 37.6314 
  90. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย) 9.2784 
  91. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 1.0000 
  92. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 89.7525 
  93. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่) 
77.9827 

  94. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่) 11.7090 
  95. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 1.0000 
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  96. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 111.4671 
  97. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี) 
65.5242 

  98. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 3.6000 
  99. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 31.0746 
  100. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏธนบุรี) 
106.5258 

  101. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 2.1496 
  102. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 30.3076 
  103. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏนครปฐม) 
83.9402 

  104. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม) 

5.1915 

  105. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 1.4956 
  106. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสมีา) 
97.4717 

  107. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครราชสมีา) 

28.1160 

  108. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา) 

8.6790 

  109. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา) 0.1171 
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  110. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช) 

163.9641 

  111. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

33.7759 

  112. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช) 

2.2101 

  113. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์) 

38.6163 

  114. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์) 

151.2046 

  115. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 2.8075 
  116. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา) 
37.1282 

  117. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา) 

50.4436 

  118. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา) 

67.6558 

  119. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา) 

3.9200 

  120. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา) 

2.7034 

  121. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) 104.2626 
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  122. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏบรุีรัมย์) 

57.2281 

  123. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์) 2.8912 
  124. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีัมย์) 0.5171 
  125. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 73.9223 
  126. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏพระนคร) 
50.4744 

  127. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร) 2.2251 
  128. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 1.0000 
  129. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา) 
91.1196 

  130. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

5.5614 

  131. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา) 

0.7650 

  132. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 44.4548 
  133. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม) 
74.3369 

  134. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม) 2.8192 
  135. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม) 1.0147 
  136. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเพชรบรุี) 
77.1013 
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  137. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี) 

25.4200 

  138. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 88.4733 
  139. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรุี) 1.6315 
  140. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 1.1000 
  141. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 43.1522 
  142. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเพชรบรูณ์) 
32.0004 

  143. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 0.4856 
  144. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 113.0665 
  145. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏภเูก็ต) 
14.7201 

  146. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 3.0000 
  147. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม) 
78.9194 

  148. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม) 

43.6434 

  149. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 4.7100 
  150. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 0.5093 
  151. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏยะลา) 
53.9217 

  152. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 124.5622 
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  153. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 47.9797 
  154. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด) 
5.6001 

  155. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด) 

82.8932 

  156. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 0.4989 
  157. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์) 
48.4836 

  158. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) 80.9959 
  159. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์) 1.1359 
  160. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) 0.4875 
  161. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) 112.1456 
  162. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี) 
21.2145 

  163. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพพรรณี) 1.9800 
  164. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) 1.0000 
  165. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 148.8728 
  166. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏลำปาง) 
60.1462 

  167. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 1.3711 
  168. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 18.2512 
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  169. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏเลย) 

65.4907 

  170. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย) 0.5000 
  171. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 1.0000 
  172. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 
74.0994 

  173. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี) 

46.3534 

  174. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี) 

6.2402 

  175. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี) 

0.9950 

  176. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 129.9809 
  177. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ) 
58.2959 

  178. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ) 1.5000 
  179. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 58.0671 
  180. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสกลนคร) 
43.2230 

  181. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร) 1.5000 
  182. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 2.0000 
  183. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 49.2865 
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  184. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสงขลา) 

83.9246 

  185. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 0.8500 
  186. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา) 
125.1178 

  187. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา) 

54.4934 

  188. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 48.8546 
  189. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 2.2400 
  190. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 120.2910 
  191. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 
205.4591 

  192. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี) 

12.5445 

  193. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานี) 5.2584 
  194. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 1.0000 
  195. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 25.4222 
  196. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์) 
114.0779 

  197. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 3.0000 
  198. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์) 3.2663 
  199. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์) 5.0029 
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  200. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 80.0238 
  201. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 
11.8188 

  202. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง) 0.3660 
  203. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 1.2879 
  204. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 23.4749 
  205. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี) 
15.7289 

  206. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี) 

3.9637 

  207. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี) 0.5000 
  208. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี) 0.9069 
  209. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 184.0069 
  210. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์) 
108.1237 

  211. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์) 1.0829 
  212. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์) 2.6985 
  213. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี) 
79.3042 

  214. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

41.4705 
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  215. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

27.6133 

  216. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี) 5.0000 
  217. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี) 1.0000 
  218. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั) 
246.4709 

  219. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) 

332.5657 

  220. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 47.4577 
  221. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
446.3172 

  222. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

29.5298 

  223. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 59.2782 
  224. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 18.6544 
  225. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 0.4500 
  226. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
380.0730 

  227. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 68.5755 
  228. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 92.7909 
  229. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 1.0981 
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  230. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

307.4295 

  231. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 170.5557 
  232. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 156.4812 
  233. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 17.7120 
  234. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 0.0355 
  235. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) 105.8010 
  236. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

ทักษิณ) 
213.9280 

  237. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) 219.4266 
  238. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
273.1663 

  239. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

444.0281 

  240. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี) 

21.5500 

  241. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี) 

380.2366 

  242. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 17.0570 
  243. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
252.6491 
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  244. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

414.2670 

  245. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 216.3117 
  246. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

บูรพา) 
83.0811 

  247. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยบูรพา) 41.2305 
  248. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยบรูพา) 51.8599 
  249. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยพะเยา) 2.2104 
  250. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

พะเยา) 
130.7920 

  251. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยพะเยา) 213.0320 
  252. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
95.4578 

  253. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 128.8687 
  254. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 8.4889 
  255. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหดิล) 3.7700 
  256. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 439.6255 
  257. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง) 
55.0861 

  258. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 325.8290 
  259. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแมโ่จ้) 23.4463 
  260. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยแมโ่จ้) 110.8612 
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  261. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 2.2650 
  262. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย

วลัยลักษณ์) 
59.0289 

  263. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 83.8685 
  264. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์) 10.6018 
  265. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์) 109.4898 
  266. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ) 193.8607 
  267. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวทิยาลัย 

ศรีนครินทรวโิรฒ) 
123.7428 

  268. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ) 

25.3533 

  269. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศลิปากร) 409.0366 
  270. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(มหาวิทยาลยัศลิปากร) 63.5296 
  271. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 3.9724 
  272. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
461.9252 

  273. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) 124.7511 
  274. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 182.6243 
  275. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 2.5000 
  276. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยสวนดุสติ) 2.6135 
  277. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(มหาวิทยาลยัสวนดสุติ) 93.9774 
  278. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสติ) 219.1409 
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  279. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยสวนดุสติ) 4.3809 
  280. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (สถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย) 
124.0475 

  281. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา 
สภากาชาดไทย) 

0.9900 

  282. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (สถาบันดนตรีกลัยาณวิัฒนา) 87.9068 
  283. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา) 4.5614 
  284. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (สถาบันดนตรีกลัยาณิวฒันา) 6.8000 
  285. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบนั

เทคโนโลยีจิตรลดา) 
64.0099 

  286. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) 35.3476 
  287. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) 73.5487 
  288. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) 0.6191 
  289. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา) 0.9759 
  290. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
592.7476 

  291. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 135.4239 
  292. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบนับัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์) 
22.9225 

  293. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์) 36.1589 
  294. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย) 
522.2921 
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  295. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 453.1028 
  296. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย) 
53.6252 

  297. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 317.5633 
  298. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 145.4900 
  299. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 39.0554 
3. แผนงานยุทธศาสตร์ (10 ผลผลิต 281 โครงการ) 36,184.1496 

    3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการ 
ภัยพิบัติ 

(1 โครงการ) 11.4000 

  1. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสขีอง
ประเทศ (ปส.) 

11.4000 

    3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

(5 โครงการ) 51.7016 

  1. โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน (สป.) 6.2750 
  2. โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

(สป.) 
8.4266 

  3. โครงการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม (สป.) 

2.0000 

  4. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซยีน (สป.) 20.0000 
  5. โครงการเสรมิสร้างศักยภาพและขบัเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์

ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี (สป.) 
15.0000 
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    3.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (9 โครงการ) 168.5426 

  1. โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉรยิะ (Smart Farm) (มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์) 

3.8038 

  2. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้านแพรวากาฬสินธุ์ (มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์) 

13.7550 

  3. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 89.9168 
  4. โครงการธนาคารยีนและจีโนมกัญชาพื้นถิ่นเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมยาแผนไทย 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
3.9600 

  5. โครงการเพิม่มลูค่ากุหลาบพันปีจากการเกษตรพื้นทีสู่งสู่สารสกัดและสาร 
สเตม็เซลล์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

4.5000 

  6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มพืชสมุนไพรและพืชอาหาร 
ตามมาตรฐานตลอดโซ่อุปทานแกชุ่มชนในจังหวัดภาคกลางเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

0.7400 

  7. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยวิถีรักษ์จักรยาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

26.2290 

  8. โครงการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเกษตรอินทรีย ์(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 3.7000 
  9. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากเช้ือรา (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 21.9380 
    3.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ 

  (2 โครงการ) 36.5000 

  1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม (สนช.) 6.5000 
  2. โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (สนช.) 30.0000 
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    3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  (2 ผลผลิต 18 โครงการ) 3,684.8817 

  1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ (สป.) 10.0000 
  2. โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกจิวิทยาศาสตร์ภูมภิาค) 

(สป.) 
514.9688 

  3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (สป.) 

128.2704 

  4. โครงการเสรมิสร้างศักยภาพของบคุลากรด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
(สป.) 

670.7132 

  5. โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (มว.) 73.8925 
  6. โครงการจดัหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ (มว.) 22.9009 
  7. โครงการจดัประชุมวิชาการมาตรวทิยาระหว่างประเทศในเขตภูมภิาคเอเชีย - 

แปซิฟิค ครั้งท่ี 36 (มว.) 
3.6877 

  8. โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพือ่การพัฒนา (THEOS-2) (สทอภ.) 1,450.7200 
  9. โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการจำลองสภาวะอวกาศเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์ 

(สทอภ.) 
10.5000 

  10. โครงการจดัตั้งศูนย์วิจยัและพัฒนาทางด้านพลาสมาและแทคโนโลยนีิวเคลียร์
ฟิวชัน (สทน.) 

99.6460 

  11. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 0.4976 
  12. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสง

ซินโครตรอนขั้นสูง (สซ.) 
207.3713 

  13. โครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสำหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม (สซ.) 2.3235 
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  14. โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (Geodesy) (สดร.) 131.7270 
  15. ผลผลติ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ (สดร.) 168.3072 
  16. โครงการนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ (สนช.) 60.0000 
  17. โครงการพัฒนาธุรกจินวัตกรรมเพือ่สังคมและชุมชน (สนช.) 16.5000 
  18. โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวตักรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันเชิงพาณิชย ์(สนช.) 
5.0000 

  19. ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(วว.) 

73.3056 

  20. โครงการเตรยีมการเป็นเจ้าภาพจดังานประชุมวิชาการทรัพยากรไทย ชาวบ้าน
ไทยได้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน) 

34.5500 

    3.6 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

(6 ผลผลิต 33 โครงการ) 18,503.7428 

  1. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะที่ 3 (สป.) 

143.7000 

  2. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระยะ3+ (สป.) 

726.2000 

  3. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีน โดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) (สป.) 

379.7000 

  4. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะที่ 4 (สป.) 

651.2000 

  5. โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ด้านความปลอดภยัจากพลังงานนวิเคลียร์และรังสี (ปส.) 

3.4200 
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  6. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อการเฝา้ระวัง เตรียมความพร้อมระงับ และ
บรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน (ปส.) 

3.6000 

  7. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ (ปส.) 80.4000 
  8. ผลผลติ : วิจัย พัฒนาและนวตักรรม (พว.) 865.2000 
  9. ผลผลติ : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี (พว.) 19.0000 
  10. ผลผลติ : โครงสร้างพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม (พว.) 559.0528 
  11. ผลผลติ : การพัฒนาและส่งเสริมบคุลากรวิจยั (พว.) 138.0000 
  12. โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสง (มว.) 3.8367 
  13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่าน Internet 

(มว.) 
14.6669 

  14. โครงการสถาปนามาตรฐานแห่งชาติทางด้านความต้านทานควอนตมัฮอลล ์
รีซีสแตนซ์ (มว.) 

24.5116 

  15. โครงการการพัฒนานโยบายกำลังคนและการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สอวช.) 

53.2000 

  16. โครงการห้องปฏิบตัิการอนาคตด้านนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (Future Lab) (สอวช.) 

30.0000 

  17. โครงการวิจัยและนวตักรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป้าหมาย 
(Spearhead) (สอวช.) 

26.9110 

  18. โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 68.7124 
  19. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์ (สทน.) 12.0000 
  20. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 10.8489 
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  21. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานใหม่นำไปสู่การต่อยอด
งานวิจัย (สซ.) 

10.8780 

  22. โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง (สดร.) 72.9740 
  23. โครงการพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร์ (สดร.) 22.8620 
  24. โครงการยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical) (ศลช.) 87.1500 
  25. โครงการการแพทย์แม่นยำ (precision medicine) (ศลช.) 14.8788 
  26. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์ 

(ศลช.) 
73.7000 

  27. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ 
ในภูมิภาคของประเทศไทย (Medicopolis) และการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรม
ทางการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District; YMID) (ศลช.) 

5.0000 

  28. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (วว.) 42.4911 
  29. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (วว.) 11.6000 
  30. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ (วว.) 14.5251 
  31. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร ระบบวิจัยและนวตักรรมของ

ประเทศ (วว.) 
71.1419 

  32. โครงการศึกษาวิจยัและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ (อพ.) 4.7148 
  33. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและนวตักรรมที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (วช.) 1,321.8110 
  34. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางการวจิัย และมาตรฐานการ

วิจัยของประเทศ (วช.) 
191.3254 
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  35. ผลผลติ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
การบริหารระบบงบประมาณและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมใหม้ีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ (สกสว.) 

138.8920 

  36. ผลผลติ : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม (สกสว.) 12,554.5656 
  37. โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
9.4228 

  38. โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา) 

35.2000 

  39. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี) 

6.4500 

    3.7 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขนั 

  (1 ผลผลิต 15 โครงการ) 378.6364 

  1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแกผู่ป้ระกอบการและชุมชน (วศ.) 52.1663 
  2. โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร (วศ.) 40.1824 
  3. โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคณุภาพสินค้า 

(วศ.) 
8.7818 

  4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบรองรับอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร (วศ.) 

10.2745 

  5. โครงการยกระดับคุณภาพห้องปฏบิัติการทดสอบยางให้มีคณุภาพตาม
มาตรฐาน (วศ.) 

10.2628 

  6. โครงการบรูณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ (วศ.) 

3.6366 
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  7. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
(วศ.) 

1.1200 

  8. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา สร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน และความมั่นคง (วศ.) 

2.7436 

  9. โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศและ 
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยี (วศ.) 

6.8377 

  10. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (วศ.) 8.4672 
  11. โครงการเพิม่ศักยภาพกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพื่อป้องกัน 

การกระทำผิดตามกฎหมาย (ปส.) 
3.1278 

  12. ผลผลติ : องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (ศลช.) 7.1011 
  13. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจระยะเริ่มต้น (ศลช.) 7.0500 
  14. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ วิสาหกิจขนาดย่อม (ศลช.) 11.2972 
  15. โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) (อพ.) 195.5874 
  16. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์(มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 10.0000 
    3.8 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

(1 ผลผลิต 3 โครงการ) 708.0019 

  1. ผลผลติ : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ (สดร.) 

28.4047 

  2. โครงการเสรมิสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (อพ.) 

621.2198 

  3. โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 3.3774 
  4. โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (มหาวิทยาลัยสวนดสุิต) 55.0000 
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    3.9 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมี 
สุขภาวะที่ดี 

(26 โครงการ) 4,545.0873 

  1. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 11.5481 
  2. โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ผู้สูงวัย (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
8.0000 

  3. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางดา้นสาธารณสุข (มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) 56.0405 
  4. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางดา้นสาธารณสุข (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 15.3600 
  5. โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ผู้สูงวัย (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
8.0000 

  6. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

60.9827 

  7. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 443.0833 
  8. โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ผู้สูงวัย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
8.0000 

  9. โครงการบูรการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

6.0000 

  10. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 52.8100 
  11. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนารี) 
239.3525 

     1) ปรับปรุงอาคารศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ช้ัน 6 83.4120 
      2) ประจำอาคารปฏิบตัิการทันตกรรม (68 รายการ) 41.8835 
      3) ประจำอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (117 รายการ) 114.0570 
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  12. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

643.0751 

  13. โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ผู้สูงวัย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)์ 

10.0000 

  14. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยบูรพา) 3.7000 
  15. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยมหดิล) 971.4405 
  16. โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนยว์ิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดนิทร์ 

(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
572.4840 

  17. โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ผู้สูงวัย (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

8.0000 

  18. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 202.2976 
  19. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 725.4669 
  20. โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ผู้สูงวัย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
10.0000 

  21. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ) 

50.1580 

  22. โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปญัญานันทภิกขุชลประทาน (มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ) 

219.7720 

  23. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

213.5161 

  24. โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ผู้สูงวัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์) 

6.0000 
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    3.10 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

(71 โครงการ) 6,006.3524 

  1. โครงการผลติและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (สป.) 

375.4913 

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละบุคลากรอุดมศึกษา (สป.) 35.8016 
  3. โครงการยุวชนอาสา (สป.) 41.0000 
  4. โครงการผลติบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (สป.) 811.0587 
  5. โครงการพัฒนามหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย เพื่อการจดัการเรียนการสอนใน

ระบบเปดิ (Thai-MOOC) (สป.) 
25.0000 

  6. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สป.) 414.0000 
  7. โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) (สป.) 35.0000 
  8. โครงการปญัญาประดิษฐส์ำหรับทกุคน (AI for all) (สป.) 20.0000 
  9. โครงการพัฒนาระบบข้อมลูขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ 

อววน. (Big Data) (สป.) 
5.2000 

  10. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยนครพนม) 31.7715 
  11. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 81.0000 
  12. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยนเรศวร) 12.9920 
  13. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 5.0000 
  14. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 18.3300 
  15. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 158.7044 
  16. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยมหาสารคาม) 21.0770 



 
 

  

 3 - 107 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

แผนงาน ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  17. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 4.8000 
  18. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี) 7.3360 
  19. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ) 
85.2010 

  20. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) 

0.0650 

  21. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)    

105.0230 

     1) ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านอากาศยาน สาขา
วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน (Avionics)  

103.0000 

      2) ครุภัณฑ์โครงการพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและรถไฟในเมือง  0.3500 
      3) ครุภัณฑ์โครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม  
1.6730 

  22. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 

54.0000 

  23. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) 

88.0510 

  24. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) 

40.5613 

  25. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 

48.0000 

  26. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) 

19.7000 
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  27. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 

242.2209 

  28. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภมูิ) 9.4240 
  29. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม) 7.0400 
  30. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุี) 1.8320 
  31. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 1.8320 
  32. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 14.6640 
  33. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 14.6614 
  34. โครงการเพิม่การผลติและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน)ี 
1.8320 

  35. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย) 6.0000 
  36. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 213.4500 
  37. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 266.0530 
  38. โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
354.9074 

  39. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 129.6000 
  40. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 22.9160 
  41. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 5.0000 
  42. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 6.0000 
  43. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 93.6600 
  44. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 18.3300 
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  45. โครงการจัดตั้งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
และวิทยาเขตปราจนีบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

312.3316 

  46. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

5.7980 

  47. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

67.2200 

  48. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 42.0000 
  49. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 15.2512 
  50. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 30.0000 
  51. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์) 18.3300 
  52. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
47.0000 

  53. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยบรูพา) 334.6294 
  54. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยบูรพา) 27.4940 
  55. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยพะเยา) 22.2809 
  56. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยพะเยา) 21.9960 
  57. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยมหิดล) 227.9680 
  58. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยมหิดล) 100.8180 
  59. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน (มหาวิทยาลัยมหดิล) 6.0040 
  60. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 120.1061 
  61. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 25.5960 
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  62. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด ์4.0 
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

46.9176 

  63. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ์) 14.6640 
  64. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 329.6931 
  65. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ) 58.5510 
  66. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 61.6000 
  67. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์) 32.9930 
  68. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
2.0000 

  69. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยสวนดุสติ) 18.3300 
  70. โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม (สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย) 27.4940 
  71. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
35.7000 

    3.11 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทาง
สังคม 

(39 โครงการ) 1,312.3757 

  1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี) 

32.1390 

  2. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 

29.3824 

  3. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 

36.7488 



 
 

  

 3 - 111 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

แผนงาน ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  4. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 

33.0000 

  5. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 

34.3139 

  6. โครงการพัฒนาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 (มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย) 55.0131 
  7. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 
29.9997 

  8. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 

39.0084 

  9. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 

31.6371 

  10. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 

47.3410 

  11. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

29.7668 

  12. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

29.8250 

  13. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

30.7642 

  14. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

34.2556 

  15. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์) 

43.6374 
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  16. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 

41.9808 

  17. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา) 

40.2229 

  18. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 

32.0103 

  19. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 

30.3492 

  20. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 

30.8415 

  21. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็) 

30.8895 

  22. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 

30.9400 

  23. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 

30.9788 

  24. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็) 

31.1000 

  25. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร)์ 

33.1226 

  26. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) 

30.0000 



 
 

  

 3 - 113 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

แผนงาน ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2563 

  27. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 

30.9500 

  28. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 

30.2386 

  29. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 

31.6173 

  30. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ) 

31.6474 

  31. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 

30.8465 

  32. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 

29.8446 

  33. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

39.7060 

  34. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน)ี 

28.9845 

  35. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 

30.8489 

  36. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 

30.0000 

  37. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี) 

30.2810 
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  38. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์) 

38.8592 

  39. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน)ี 

29.2837 

    3.12 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

(60 โครงการ) 774.0272 

  1. โครงการผลติครเูพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สป.) 263.3650 
  2. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สป.) 95.4350 
  3. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 
14.9605 

  4. โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 1.3000 
  5. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยันครพนม) 
28.4994 

  6. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยันเรศวร) 

9.0707 

  7. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์) 

18.1459 

  8. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) 

15.8901 

  9. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัรามคำแหง) 

17.5048 

  10. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

0.2361 
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  11. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี) 

2.1000 

  12. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 

2.5527 

  13. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบรุี) 

2.3442 

  14. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร) 

0.4246 

  15. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม) 

0.8355 

  16. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย) 

2.5599 

  17. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่) 

2.9007 

  18. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี) 

8.8775 

  19. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี) 

0.6607 

  20. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม) 

4.6866 

  21. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา) 

2.2840 
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  22. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

2.8626 

  23. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์) 

1.9570 

  24. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

7.1442 

  25. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุีรมัย์) 

2.6566 

  26. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร) 

6.1269 

  27. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

6.7455 

  28. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม) 

2.7410 

  29. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี) 

1.5336 

  30. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต) 

2.6415 

  31. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม) 

4.7639 

  32. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา) 

1.4700 
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  33. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด) 

1.1190 

  34. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์) 

2.2761 

  35. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณี) 

1.4828 

  36. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง) 

0.4385 

  37. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย) 

1.8730 

  38. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 

11.9690 

  39. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ) 

0.8040 

  40. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร) 

0.9303 

  41. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา) 

2.2289 

  42. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา) 

7.9317 

  43. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์) 

0.8171 
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  44. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 

2.6554 

  45. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธานี) 

2.6921 

  46. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์) 

6.5824 

  47. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี) 

1.9561 

  48. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 

15.1605 

  49. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 

38.4460 

  50. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

23.4005 

  51. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

8.3275 

  52. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 

3.6689 

  53. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 

3.1847 

  54. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยับูรพา) 

16.3179 
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  55. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัพะเยา) 

4.9580 

  56. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

1.5292 

  57. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ) 

51.9852 

  58. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัศิลปากร) 

8.2986 

  59. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) 

10.8586 

  60. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัสวนดสุิต) 

6.8585 

    3.13 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต
อย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

(1 โครงการ) 2.9000 

  1. โครงการจดัทำภูมสิารสนเทศเพื่อรองรับการจดัการมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน 
(สทอภ.) 

2.9000 

4. แผนงานบูรณาการ (123 โครงการ) 4,808.1349 

    4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(6 โครงการ) 222.4573 

  1. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
(มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 

50.6034 

  2. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 

53.2090 
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  3. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 

1.6500 

  4. โครงการเสรมิสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (สถาบันวิทยาลัยชมุชน) 7.5000 
  5. โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สถาบนัวิทยาลัย

ชุมชน) 
10.7000 

  6. โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สป.) 98.7949 
   4.2 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม 
และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

(1 โครงการ) 6.5000 

  1. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา (สป.) 6.5000 
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (39 โครงการ) 1,100.6470 

  1. โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ (สป.) 2.8923 
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลติด้านการเกษตร (สป.) 13.9100 
  3. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทีส่ร้างมลูค่าเพิ่มสูง (สป.) 2.3000 
  4. โครงการยกระดับการผลติสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพพื้นที่ของภาค (สป.) 
7.2385 

  5. โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภยัและเพิ่มมูลคา่ (สทน.) 2.0291 
  6. โครงการยกระดับการผลติสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพพื้นที่ของภาค (สทน.) 
1.4027 

  7. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (สนช.) 19.8533 
  8. โครงการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (วว.) 5.7354 
  9. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ (สถาบัน

วิทยาลัยชุมชน) 
1.0000 
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  10. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก (สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน) 

1.2317 

  11. โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธรุกิจต่อเนื่องในแหลง่
ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงของภาค (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 

1.9957 

  12. โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกจิชีวภาพ (Bio economy) ให้เป็นฐาน
รายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี) 

55.0000 

  13. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นนำ้ให้คงความสมบรูณ์ จดัระบบบรหิารจัดการ
น้ำอย่างเหมาะสมและเช่ือมโยงพื้นที่เกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  ภาคเหนือ (มหาวิทยาลยัแม่โจ้) 

41.5592 

  14. โครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกจิพิเศษ และเชื่อมโยงกับอนุภูมภิาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค (มหาวิทยาลยัแม่โจ้) 

9.5000 

  15. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคณุภาพ สามารถ
สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอด
การผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

30.0000 

  16. โครงการยกระดับเป็นฐานการผลติเกษตรอินทรยี์และเกษตรปลอดภัย 
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง (มหาวิทยาลัยแมโ่จ้) 

11.4715 

  17. โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม (สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน) 

2.0000 

  18. โครงการเพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พว.) 

10.5000 

  19. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก (พว.) 15.5299 
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  20. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก -โครงการพัฒนา
ระบบสร้างเสริมขดีความสามารถของอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ภาคตะวันออกเป็นฐานเศรษฐกิจช้ันนำของเอเชีย 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

38.8383 

  21. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

8.0000 

  22. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสูส่ากล - โครงการการจัดการเขตกรรมครามเพื่อ
ผลิตเนื้อครามคุณภาพสูง จากวิจยัและนวัตกรรมภายใต้การปลูกครามด้วย
ระบบอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน) 

20.0000 

  23. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง) 134.7885 
  24. โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคม (มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์) 
27.3864 

  25. โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยพะเยา) 10.0317 
  26. โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล (มหาวิทยาลยัมหิดล) 99.2811 
  27. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 4.8631 
  28. โครงการพัฒนาฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 
2.5000 

  29. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

0.9974 

  30. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองสำคัญ และเมืองน่าอยู่ภาคตะวันออก 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร)์  

39.0000 

     1) โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12.0000 
      2) กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรยีน และพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  27.0000 
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  31. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี) 

35.0000 

  32. โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม (มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ) 

5.0000 

  33. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสูส่ากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร)  

22.5400 

     1) โครงการการยกระดับผลิตภณัฑ์ผา้ไหม ผ้าฝ้ายและผา้ครามด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีู่แฟช่ันสากล 

14.3295 

      2) โครงการส่งเสรมิการปลูกสมนุไพรทดแทนการทำเกษตรเชิงเดีย่วและ 
แปรรูปสมุนไพรเพื่อยกระดับผลติภัณฑร์องรับมาตรฐาน GMP 

4.2595 

      3) โครงการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น 

3.9510 

  34. โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 17.5263 
  35. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสูส่ากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี) 
12.0000 

  36. โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสูส่ินค้าชนิดใหม่ตาม
ศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี) 

5.0000 

  37. โครงการยกระดับมาตรฐานการบริการและส่งเสรมิธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงของภาค (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

210.0000 

  38. โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศ 
เพื่อนบ้าน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

62.3550 

  39. โครงการการพัฒนาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

110.3899 
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    4.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

(16 โครงการ) 968.3746 

  1. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริม่ต้นธุรกิจ (สป.) 60.0000 
  2. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น - กิจกรรมจดัตั้งศนูย์ 

บ่มเพาะวิสาหกิจ (สป.) 82.0484 
  3. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ (วศ.) 16.0525 
  4. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม - โครงการการพัฒนา

นโยบายและออกแบบแพลตฟอรม์สนับสนุนวสิาหกิจฐานนวัตกรรม 
(Innovation-driven Enterprises – IDEs Policy) (สอวช.) 

9.9000 

  5. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ (พว.) 505.0000 
  6. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริม่ต้นธุรกิจ (พว.) 8.0000 
  7. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ (พว.) 10.0000 
  8. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น (พว.) 4.0000 
  9. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ (มว.) 13.6329 
  10. โครงการการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ : วิสาหกิจขนาดย่อม 

(สทน.) 
2.1240 

  11. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริม่ต้นธุรกิจ (สนช.) 100.0000 
  12. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นในระยะเริม่ต้น (สนช.) 80.2000 
  13. โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ (สนช.) 53.0000 
  14. โครงการพัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME (วว.) 18.0000 
  15. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม (วว.) 4.0000 
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  16. โครงการขยายโอกาสทางการตลาด - โครงการสร้างแบรนด์และขยายช่องทาง
การตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยของกลุ่ม SME ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างให้รองรับการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม) 

2.4168 

    4.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 

(10 โครงการ) 168.9413 

  1. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย (พว.) 

73.1000 

  2. โครงการประยุกต์ใช้งานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง (พว.) 25.0000 
  3. โครงการพัฒนาระบบอัจฉรยิะเพื่อยกระดับอตุสาหกรรมอาหาร (Street 

Food Mobile) (พว.) 
9.9000 

  4. โครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารด้วยระบบมาตรวิทยา 
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนนุการส่งออก (มว.) 

10.6631 

  5. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา (มว.) 

2.9369 

  6. โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขนัอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub 
ในระดับภมูิภาคด้วยมาตรฐานสากล (มว.) 

10.2721 

  7. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปลอดภยั (วว.) 1.0000 
  8. โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรม (วศ.) 9.5747 
  9. โครงการพัฒนาศูนย์วจิัยเพื่อเพิ่มศกัยภาพด้านอาหารและการเกษตรด้วย

เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (สซ.) 
3.0972 

  10. โครงการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food lnnopolis) (สอวช.) 23.3973 
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    4.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

(8 โครงการ) 1,326.4975 

  1. โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์ (วศ.) 

4.9200 

  2. โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) (พว.) 1,107.9478 
  3.  โครงการจดัตั้งศูนย์กลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมดา้นเทคโนโลยีอวกาศ

และภมูิสารสนเทศ (สทอภ.) 
10.3220 

  4. โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม -
โครงการพัฒนาศูนย์วจิัยและบริการวิชาการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 

50.0000 

  5. โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

21.0000 

  6. โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก) 

68.5000 

  7. โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(มหาวิทยาลัยบรูพา) 

42.8077 

  8. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์) 

21.0000 

    4.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียว 

(3 โครงการ) 47.8983 

  1. โครงการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์และวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 41.9996 
  2. โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (มหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง) 1.4000 
  3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 4.4987 
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    4.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจสิติกส์  

(4 โครงการ) 180.2670 

  1. โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง 
(พว.) 

79.2000 

  2. โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมสิารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ
เดินอากาศ (สทอภ.) 

4.0670 

  3. โครงการบริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่ง 
ทางราง (วว.) 

51.0000 

  4. โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสงู (วว.) 46.0000 
    4.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู ้

(24 โครงการ) 185.8697 

  1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบนัการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
สู่ระดับนานาชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) 20.0000 

  2. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที ่21 (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย) 0.2000 

  3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปญัญาตามความถนดัและศักยภาพ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน) 2.9912 

  4. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที ่21 (มหาวิทยาลยันครพนม) 27.6623 

  5. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที ่21 (มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์) 7.5500 

  6. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที ่21 (มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรุี) 1.8000 
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  7. โครงการการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร) 4.6200 

  8. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสมีา) 3.3350 

  9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรยีนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏบรุีรัมย์) 5.5560 

  10. โครงการเพิม่ศักยภาพครูให้มสีมรรถนะของครูยุคใหม่ (มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ภูเก็ต) 3.0000 

  11. โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปญัญาตามความถนดัและศักยภาพ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็) 5.0000 

  12. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที ่21 (มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา) 7.1409 

  13. โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปญัญาตามความถนดัและศักยภาพ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 10.3639 

  14. โครงการเพิม่ศักยภาพครูให้มสีมรรถนะของครูยุคใหม่ (มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ร้อยเอ็ด) 6.0000 

  15. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง) 1.2000 

  16. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้และสร้างเสรมิสุขภาวะที่ดีให้เอือ้ต่อการ
พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 6.5000 

  17. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร) 5.0000 
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  18. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรยีนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ (มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา) 12.0000 

  19. โครงการเพิม่ศักยภาพครูให้มสีมรรถนะของครูยุคใหม่ (มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุดรธานี) 3.5000 

  20. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที ่21 (มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี) 5.1194 

  21. โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 18.8700 
  22. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน) 7.8210 
  23. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน (สถาบันวิทยาลัย

ชุมชน) 18.6400 
  24. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรยีนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ (สถาบนั

วิทยาลัยชุมชน) 2.0000 
    4.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก 

(7 โครงการ) 170.7865 

  1. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้ชุมชน - กิจกรรม การพัฒนาผูป้ระกอบการ
ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลติภณัฑ์ (สป.) 

50.0000 

  2. โครงการส่งเสริมพัฒนาผูป้ระกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ ์OTOP (วศ.) 

18.6940 

  3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (พว.) 49.4620 
  4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 40.7086 
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  5. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง - โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขนัของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (มหาวิทยาลัยนครพนม) 

6.4094 

  6. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้ชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 0.5125 
  7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลติสินค้า

เกษตรและผลิตภัณฑ ์OTOP (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 
5.0000 

    4.11 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

(3 โครงการ) 242.4688 

  1. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์และการบริการดา้นชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ (ศลช.) 

58.0477 

  2. โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลยัมหดิล) 182.4340 
  3. โครงการพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองทางสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพของผูสู้งวัย (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
1.9871 

    4.12 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

(1 โครงการ) 186.4269 

  1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้ำ (สสน.) 

186.4269 
  

     1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงและระบบสารสนเทศดา้นการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 

67.1000 

  
 

   2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนระบบ
การบริหารจัดการน้ำของประเทศ  

22.1892 

  
 

   3) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน ปีที่ 3 (พ.ศ. 2563)  

32.0000 
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      4) โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วม ในพื้นที่เขตเมือง 4.1228 
      5) โครงการปรับปรุงระบบสำรวจแบบเคลื่อนที่เพ่ือสนบัสนุนการติดตาม

และวิเคราะหส์ถานการณ์น้ำ ระยะที่ 3 
15.0000 

      6) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ำจาก
คลังข้อมูลขนาดใหญ ่

11.8000 

      7) โครงการส่งเสรมิ สนับสนุน และขยายผลการดำเนินงานสนองแนว
พระราชดำริด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำ 

2.5646 

      8) โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

21.6503 

      9) โครงการสร้างสถานะแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

10.0000 

    4.13 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

(1 โครงการ) 1.0000 

  1. โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 
(สป.) 

1.0000 

รวมท้ังสิ้น (338 ผลผลิต 406 โครงการ) 140,913.5209 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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ตารางสรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 

 

ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
(ตาม พรบ.) 

2563 
(ตาม พรบ.) 2564 2565 2566 

1. จำนวนบุคลากรดา้นการวิจัยและ
พัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE)  
ต่อประชากร 10,000 คน-ป ี(คน-ปี) 

ระดับประเทศ 
อว. 23 : 10,000 24 : 10,000 25 : 10,000 40 : 10,000 40 : 10,000 

ระดับหน่วยงาน 
รวม 4,613 4,933 5,251 5,395 5,480 
สป. 3,140 3,307 3,614 3,749 3,880 
พว. 1,389 1,540 1,545 1,550 1,500 

สทอภ. 11 11 15 17 19 
สดร. 30 32 34 36 38 
ศลช. 43 43 43 43 43 

2. จํานวนบุคลากรที่ทาํงาน 
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
(คน) 

ระดับประเทศ 
อว. 2,766,482 2,897,890 3,035,540 3,179,728 3,330,765 

ระดับหน่วยงาน 
รวม 4,476 4,656 4,812 4,998 5,054 
สป. 2,669 2,771 2,873 3,001 3,128 
วศ. 324 324 324 324 324 
ปส. 135 135 135 135 135 
มว. 130 142 168 198 202 
วว. 638 641 644 647 650 
สซ. 116 120 122 125 127 
สดร. 82 84 86 88 90 
อพ. 164 214 232 250 268 
สทน. 108 115 118 120 130 
สทอภ. 110 110 110 110   

3. จำนวนผู้ประกอบการใหมแ่ละ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ไดร้ับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
(ราย) 

อว. 965 820 940 1,010 1,060 
สป. 200 75 75 75 75 
วศ. 200 220 250 270 300 

สอวช. 160 160 160 160 160 
มว. 15 20 20 20 20 
วว. 90 50 120 140 160 

สทน. 55 50 50 50 50 
สนช. 200 200 220 250 250 
ศลช. 45 45 45 45 45 

4. จำนวนผู้เข้ารบัการถ่ายทอดความรู้
และเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน) 

อว. 5,089,200 5,474,010 5,585,410 5,691,210 5,601,810 
สป. 522,600 928,100 1,013,600 1,114,600 1,165,600 
วศ. 6,500 11,500 13,500 16,500 19,500 

 ปส. 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
 วช. - 10,000 10,000 10,000 15,000 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
(ตาม พรบ.) 

2563 
(ตาม พรบ.) 2564 2565 2566 

 

พว. - 3,500 5,000 5,000 5,000 
มว. 1,700 1,800 1,900 2,000 2,000 
วว. 2,900 3,200 3,600 4,000 4,400 
อพ. 4,274,700 4,274,710 4,274,710 4,274,710 4,274,710 
สทน. 6,600 6,900 7,000 7,100 7,100 
สนช. 5,500 6,000 6,000 6,000 6,000 
สทอภ. 130,000 130,000 150,000 150,000   
สสน. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
สซ. 3,400 3,000 3,800 4,000 4,200 
สดร. 110,000 70,000 71,000 72,000 73,000 
ศลช. 300 300 300 300 300 

5. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ
สร้างความตระหนักดา้นวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
(ร้อยละ) 

อว. 83 85 85 85 85 
ปส. 80 85 85 85 85 
อพ. 85 85 85 85 85 
สทน. 85 85 85 85 85 

6. จำนวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกบั
ต่างประเทศ (ราย) 

อว. 48 82 83 83 88 
วศ. 1 1 1 1 1 
วช. - 15 15 15 20 
พว. 30 50 60 60 60 
มว. 3 4 5 5 5 

สทอภ. 12 12 - -   
สดร. 2 - 2 2 2 

7. จำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา 
ของ อว. ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสยีง 
ในระดับชาต/ินานาชาต ิ(คน) 

อว. 9 112 112 112 112 
พว. 9 12 12 12 12 
วช. - 100 100 100 100 

8. จำนวนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ที ่อว. ร่วมพัฒนา
และสามารถมอบปริญญาบัตร  
(หลักสูตร) 

อว. 4 4 4 4 4 

พว. 3 3 3 3 3 
สทอภ. 1 1 1 1 1 

9. อันดับรวมของความสามารถการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure 
ของประเทศ ตามการจัดอันดบัของ 
IMD (อันดับ) 

อว. 40 37 35 30 30 

สอวช. 40 37 35 30 30 
10. ร้อยละการนำแผน/นโยบาย/

มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการ
กำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ  
(ร้อยละ) 

อว. 71 73 75 75 75 
ปส. 80 80 80 80 80 

สอวช. 86 88 88 88 88 
สทอภ. 25 25 50 50 50 

11. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม  
และความโปรง่ใส (ITA) ในการ
ดำเนินงานของ อว. (คะแนน) 

อว. 83 84 85 86 86 
สป. 83 85 85 86 86 
วศ. 83 84 85 86 86 
ปส. 83 84 85 86 87 
วช. - 84 85 86 87 
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พว. 83 82 83 84 85 
สอวช. 83 84 85 86 90 
มว. 83 84 85 86 85 
วว. 83 84 85 86 88 
อพ. 83 84 85 86 87 

สทอภ. 83 84 85 86 86 
สทน. 83 84 85 86 87 
สนช. 83 84 85 86 84 
สซ. 83 84 85 86 85 
สดร. 83 84 84 84 84 
สสน. 83 84 85 86 86 
ศลช. 83 84 85 86 87 
สกสว. - 85 87 89 90 

12. จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสรา้งความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรมระหว่างประเทศ (เร่ือง) 

อว. 50 74 75 77 79 
สป. 10 10 10 11 12 
วศ. 5 5 5 5 5 
ปส. 3 3 3 3 4 
วช. - 20 20 20 20 
พว. 12 12 12 12 12 
มว. 6 6 6 6 6 
อพ. 2 2 2 2 2 

สทอภ. 3 3 4 5 5 
สทน. 9 9 9 9 9 
ศลช. - 4 4 4 4 

13. มีระบบสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศที่เชื่อมโยง 
ระดับชาตแิละนานาชาติ (ระบบ) 

อว. - 1 1 1 1 

วช. - 1 1 1 1 
14. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริม

สนับสนุนให้นำมาตรฐานและจริยธรรม
การวิจัยไปใช้ในการผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรม (หน่วยงาน) 

อว. - 35 40 40 40 

วช. - 35 40 40 40 
15. ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณใน

ระบบวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตาม
แผนและยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ร้อยละ) 

อว. - 80 90 100 100 

สกสว. - 80 90 100 100 
16. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ร้อยละ) 

อว. - 100 100 100 100 

สกสว. - 100 100 100 100 
17. จำนวนแผนงานวิจัยที่ได้รับการ

จัดสรร (แผนงาน) 
อว. - 16 18 19 20 

สกสว. - 16 18 19 20 
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18. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำ
ผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ (ลา้นบาท) 

อว. 31,613.50 42,811.00 44,482.50 46,082.30 47,502.80 
สป. 462.5 500 694.5 739.3 747.8 
วศ. 90 90 110 120 120 
วช. - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 
พว. 25,000 32,000.00 33,000 34,000 35,000 
มว. 250 300 350 375 425 
วว. 242 1,000.00 1,100.00 1,200.00 1,300.00 

สทน. 1,400 1,500.00 1,600.00 1,800.00 2,000.00 
สทอภ. 1,035 1,071.00 1,108.00 1,108.00 - 
สนช. 800 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
สซ. 1,500 1,600.00 1,700.00 1,800.00 1,900.00 
ศลช. 600 650 700 800 850 
สดร. 234 100 120 140 160 

19. จำนวนบทความที่ตีพิมพแ์ละ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ (เร่ือง) 

อว. 873 1,447 1,394 1,418 1,491 
สป. - 587 587 587 587 
วศ. 42 42 46 46 46 
ปส. 10 5 6 7 8 
วช. - 200 100 100 150 
พว. 550 330 330 330 330 
มว. 30 30 30 30 30 
วว. 29 29 42 44 46 
อพ. 3 3 3 3 3 
สทน. 70 70 70 72 75 
สทอภ. 8 8 15 15 15 
สสน. 20 20 20 22 22 
สซ. 85 95 115 130 145 
สดร. 26 28 30 32 34 

20. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กบัภาคการ
ผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 
(ร้อยละ) 

อว. 26 24 25 25 26 
วศ. 10 11 10 10 10 
พว. 25 23 24 24 24 
มว. 35 33 33 33 33 
วว. 29 25 31 31 32 

สทอภ. 27 27 27 27 27 
สซ. 20 20 20 22 22 
ศลช. 75 71 83 83 83 

21. จำนวนผลงานวิจยั พัฒนาและนวตักรรม
ที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา/บญัชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคณุสมบตัิผลงานนวตักรรมที่
ขอขึ้นทะเบยีนบญัชีนวตักรรมไทย
อนุมัติ และจดัส่งข้อมูลให้สำนัก
งบประมาณแล้ว (ผลงาน) 

อว. 371 562 665 728 731 
สป. - 120 195 245 245 
วศ. 1 1 1 1 1 
วช. - 10 20 30 30 
พว. 334 400 400 400 400 
มว. 1 1 1 1 1 
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วว. 22 20 36 37 38 
สทน. 4 4 4 4 5 
สซ. 6 6 8 9 10 
ศลช. 2 - - - - 
สดร. 1 - - 1 1 

22. ความสามารถใหม่ในการดำเนินการ
วิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier 
Research) (รายการ) 

อว. - 16 20 24 26 
พว. - 6 8 10 10 

สกสว. - 10 12 14 16 
23. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้าง

พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

อว. 4 5 5 5 4 
วศ. 5 5 5 5 5 
ปส. 5 5 5 5 5 
มว. 5 2 2 2 2 
วว. 2 5 5 5 5 

สทน. 5 5 5 5 4 
สดร. 11 10 18 8 - 

24. ความสำเร็จในการผลักดันโครงการ
ขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณ
ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป) 
(ร้อยละ) 

อว. 80 80 80 80 80 
สทอภ. 80 80 80 80 - 
อพ. 80 80 80 80 80 
มว. 80 80 80 80 - 

สทน. 100 100 100 100 100 
25. จำนวนผู้ประกอบการทีม่าใช้

ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ราย) 
อว. 214 195 210 228 229 
สป. 3 5 8 12 12 
วศ. 15 10 15 15 15 
พว. 85 90 90 90 90 

สอวช. 20 15 - - - 
มว. 6 6 15 20 20 
วว. 20 - - - - 

สทอภ. 15 15 25 30 30 
สทน. 5 9 10 12 12 
สนช. 30 30 30 30 30 
สซ. 15 15 17 19 20 

26. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัททีม่า
ใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 
(ล้านบาท) 

อว. 269 1,384 1,476 1,577 1,578 
สป. 25 30 50 70 70 
พว. 240 1,350 1,420 1,500 1,500 

สทอภ. 4 4 6 7 8 
27. จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการ

ที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐานสากล 
(รายการ) 

อว. 6,442 7,242 7,992 8,242 8,542 
วศ. 3,000 3,600 4,150 4,200 4,300 
ปส. 2 2 2 2 2 
มว. 40 40 40 40 40 
วว. 3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 
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28. จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตนวตักรรม 
(ผลงาน) 

อว. 58 56 66 67 70 
วศ. 1 2 3 4 5 
พว. 20 15 20 20 20 
มว. 1 5 5 5 5 

สทอภ. 4 4 8 8 10 
ศลช. 2 - - - - 
สนช. 30 30 30 30 30 

29. จำนวนเขตพื้นที่นวัตกรรมที่เกดิใหม่ 
(จำนวนเขตพื้นที่) 

อว. - 1 - - - 
สนช. - 1 - - - 

30. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม
และสิ่งแวดล้อม (ลา้นบาท) 

อว. 240 142 280 290 340 
วศ. 90 42 130 140 140 
วว. 100 50 100 100 150 

สนช. 50 50 50 50 50 
31. จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและ

นวัตกรรมสำหรบัผู้สูงอายแุละ 
ผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 
(ผลงาน) 

อว. 3 0 2 2 5 
พว. 1 - 2 2 2 
ศลช. 2 - - - 3 

32. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา 
(ชุมชน/ท้องถิ่น) 

อว. 207 191 231 236 228 
สป. 10 10 16 18 20 
วศ. 20 14 20 20 20 
พว. 100 80 100 100 100 
วว. 11 19 20 21 22 

สทอภ. 4 4 10 12 - 
สสน. 60 60 60 60 60 
สทน. 2 4 5 5 6 

33. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียม
ความพร้อมรับภยัคุกคามทาง
นิวเคลียร์และรังส ี(ร้อยละ) 

อว. - 80 80 80 80 

ปส. - 80 80 80 80 
34. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่

ภูมิปญัญาท้องถิ่นและของชาติ  
เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และให้บริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสงัคม 
(โครงการ) 

อว. - 3,000 3,000 3,000 3,000 

สป. - 3,000 3,000 3,000 3,000 
35. จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนที่ไดร้ับการพัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ราย) 

อว. 1,645 1,445 1,680 1,560 1,570 
สป. 110 120 130 - - 
วศ. 200 105 200 200 200 
พว. 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
วว. 135 20 150 160 170 

36. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่นำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ (คน) 

อว. 700 2,000 2,000 2,000 2,000 

ศลช. 700 2,000 2,000 2,000 2,000 
       
       



ค - 7 

ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
(ตาม พรบ.) 

2563 
(ตาม พรบ.) 2564 2565 2566 

37. จำนวนระบบสนับสนุนการบรหิาร
จัดการทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 
ที่ได้รับการพัฒนา/ปรบัปรงุ
ประสิทธภิาพ (ระบบ) 

อว. 5 5 9 9 9 
สทอภ. 1 1 5 5 5 
สสน. 4 4 4 4 4 

38. ร้อยละของหลักสตูร/รายวชิาที่มกีาร
พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑติ
ด้าน Soft Skill และ Critical 
Thinking (21st Century) (หลักสูตร)  

อว. - 137 220 235 235 

สป. - 137 220 235 235 
39. จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความ

ต้องการของประเทศ (คน) 
อว. - 19,438 20,496 20,577 14,895 
สป. - 19,438 20,496 20,577 14,895 

40. จํานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาเเละการ
พัฒนา สมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมตามความ
ต้องการจําเป็น (คน) 

อว. - 4,358 3,802 3,656 3,500 

สป. - 4,358 3,802 3,656 3,500 
41. จํานวนประชาชนทีเ่ข้าถงึหลักสูตร/

สื่อ/แหล่งเรยีนรู้ที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบ Lifelong Learning (คน) 

อว. - 200,000 200,000 200,000 200,000 

สป. - 200,000 200,000 200,000 200,000 
42. สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : 

สายอ่ืนในสถาบันอุดมศึกษา (ร้อยละ) 
อว. - 32:68 33:67 34:66 35:65 
สป. - 32:68 33:67 34:66 35:65 

43. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้งานทาํหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
(ร้อยละ) 

อว. - 75 75 75 75 

- - 75 75 75 75 
 
 
 



ง 
 

ตัวอักษรย่อ 
 
 

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  อักษรย่อ  อว. 
2. สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม  
อักษรย่อ  สป. 

3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ  อักษรย่อ  วศ. 
4. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  อักษรย่อ  ปส. 
5. สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ  อักษรย่อ  วช. 
6. สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมแห่งชาติ  
อักษรย่อ  สอวช. 

7. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  อักษรย่อ  สกสว. 
8. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  อักษรย่อ  พว. 
9. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  อักษรย่อ  มว. 
10. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

(องค์การมหาชน)  
อักษรย่อ  สทอภ. 

11. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  อักษรย่อ  สทน. 
12. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  อักษรย่อ  สซ. 
13. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  อักษรย่อ  สดร. 
14. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  อักษรย่อ  สสน. 
15. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  อักษรย่อ  สนช. 
16. ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  อักษรย่อ  ศลช. 
17. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  อักษรย่อ วว. 
18. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  อักษรย่อ  อพ. 
19. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  อักษรย่อ  อววน. 
20. วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  อักษรย่อ  ววน. 
21. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  อักษรย่อ  วทน. 

 



 

รายนามคณะจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 

ที่ปรึกษา 
1. รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
2. นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
3. นางสาวภัทริยา ไชยมณี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
  
  
ผู้จัดทำ 
1. นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวภัสสร สวาทะสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
3. นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. นางสาววิภาดา ปิ่นเกษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
5. นางอิศรา ลิ่มบุญพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นางสาวชญาภา ทิพย์กุมาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
7. นางสาวพลอยสิรินทร์ แสงมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  

 



 

 



ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนพระรำมที่ 6 เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2333 3857 โทรสำร 0 2333 3884
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