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  ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แล้วนั้น ประกอบกับ พระราชบัญญัติ 
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของหน่วยรับงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ จึงได้รวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้
เป็นกรอบในการดำเนินงานและเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 149,695.7147 ล้านบาท แบ่งเป็น แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ จำนวน 75,935.3597 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน จำนวน 27 ,183.9711 ล้านบาท แผนงาน
ยุทธศาสตร์ จำนวน 40,852.5646 ล้านบาท และแผนงานบูรณาการ จำนวน 5 ,723.8193 ล้านบาท  
รวมทั้งสิ ้น 283 ผลผลิต และ 314 โครงการ ซึ ่งดำเนินงานสอดรับตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน 4 ยุทธศาสตร์ 6 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
 
  กระทรวงการอุดมศึกษาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจตามสมควร 
 
 
 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
      สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ตุลาคม 2563 
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  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 149,695.7147 
ล้านบาท ซึ่งมีวงเงินสูงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8,782.1938 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 6.23 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 140,913.5209 ล้านบาท) โดยการ
ดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ  
โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์จำนวน 31 แผนงาน ดังนี้ 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 75,935.3597 ล้านบาท 
2. แผนงานพื้นฐาน 27,183.9711  ล้านบาท 

2.1  แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2,143.8570  ล้านบาท 
2.2  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 25,008.7893  ล้านบาท 
2.3  แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตร 

  ต่อสิ่งแวดล้อม 
31.3248  ล้านบาท 

3. แผนงานยุทธศาสตร ์ 40,852.5646  ล้านบาท 
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบ   

 บริหารจัดการภัยพิบัติ 
19.2987  ล้านบาท 

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 31.7016  ล้านบาท 
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 58.9084  ล้านบาท 
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 19,916.6305  ล้านบาท 
3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

 และนวัตกรรม 
5,606.6925  ล้านบาท 

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการ 
 แข่งขัน 

717.5215  ล้านบาท 

3.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 545.8416  ล้านบาท 
3.8 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20.0000  ล้านบาท 
3.9 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 5,735.0083  ล้านบาท 
3.10 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
5,967.7811  ล้านบาท 

3.11 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 1,324.8001  ล้านบาท 
3.12 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 879.4831  ล้านบาท 

บทสรุปผู้บริหาร 
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3.13 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

14.9070  ล้านบาท 

3.14 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

13.9902  ล้านบาท 

4. แผนงานบูรณาการ 5,723.8193  ล้านบาท 
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 129.6625  ล้านบาท 
4.2 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 6.3375  ล้านบาท 
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 891.9342  ล้านบาท 
4.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมสู่สากล 
760.3374  ล้านบาท 

4.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 198.4015  ล้านบาท 
4.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2,890.6776  ล้านบาท 
4.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 23.1005  ล้านบาท 
4.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 192.9500  ล้านบาท 
4.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 109.6137  ล้านบาท 
4.10 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 367.9435  ล้านบาท 
4.11 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 108.8152  ล้านบาท 
4.12 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 43.1260  ล้านบาท 
4.13 แผนงานบรูณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0.9197  ล้านบาท 

 
แผนภาพแสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน 
 

 

 
รวมงบประมาณป ี2564 
149,695.7147 ล้านบาท 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
75,935.36 ลา้นบาท 

ร้อยละ 50.73 แผนงานยุทธศาสตร ์
40,852.56 ลา้นบาท 

ร้อยละ 27.29 

แผนงานพื้นฐาน 
27,183.97 ลา้นบาท  

ร้อยละ 18.16 

แผนงานบูรณาการ 
5,723.82 ลา้นบาท 

ร้อยละ 3.82 
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1.1 วิสัยทัศน ์
 

“ เป็นองค์กรนำเพ่ือขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ไปสู่มาตรฐานในระดับสากลและเพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขัน 

ในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี 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. 2564 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ ้นให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และมีเสถียรภาพ สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศ โดยมี
หลักการสำคัญ ดังนี้ 

2.1.1 กำหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 

2.1.2 นำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น มากำหนดเป็น 23 ประเด็นยุทธศาสตร์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน 
สอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในช่วง 5 ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้สามารถ
แสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์
ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.1.3 นำแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท มากำหนดเป็นนโยบายการจัดสรร
งบประมาณ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งประเด็นการปฏิรูปประเทศและนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานของรัฐจัดทำโครงการรองรับประเด็นดังกล่าว และเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ 
ประกอบด้วย 61 แผนงาน ดังนี้ 

 
 
 

2. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ 

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 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
1.1.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 
1.1.8 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
1.1.9 แผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

1.2 การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
1.2.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 

1) แนวทางย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
2) แนวทางย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
3) แนวทางย่อยการพัฒนาทีส่อดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
4) แนวทางย่อยการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
5) แนวทางย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 

1.3 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
1.3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนนุด้านความมัน่คง 

1.4 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
1.4.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 
1.4.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง) 

 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
2.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

1) แนวทางย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
2) แนวทางย่อยเกษตรปลอดภัย 
3) แนวทางย่อยเกษตรชีวภาพ 
4) แนวทางย่อยเกษตรแปรรูป 
5) แนวทางย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
6) แนวทางย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2.2.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

1) แนวทางย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ 
2) แนวทางย่อยอุตสาหกรรมและบริการแพทย์ครบวงจร 
3) แนวทางย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดษิฐ์ 
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4) แนวทางย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
5) แนวทางย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
6) แนวทางย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต 

2.3 การสร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยว 
2.3.1 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

1) แนวทางย่อยการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
2) แนวทางย่อยการท่องเที่ยวเชงิธุรกิจ 
3) แนวทางย่อยการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย 
4) แนวทางย่อยการท่องเที่ยวสำราญทางนำ้ 
5) แนวทางย่อยการท่องเที่ยวเชือ่มโยงภูมิภาค 
6) แนวทางย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

2.4 การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
2.4.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

1) แนวทางย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
2) แนวทางย่อยการพัฒนาพืน้ทีเ่มือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ

บริหารจัดการตามแผนผังภูมนิิเวศอย่างยั่งยืน 
2.4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดบัภาค 

1) แนวทางย่อยบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดับภาค (ด้านความมัน่คง) 
2) แนวทางย่อยบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 
3) แนวทางย่อยบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์) 
4) แนวทางย่อยบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค (ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม) 
5) แนวทางย่อยบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม) 
6) แนวทางย่อยบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ) 
2.5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสตกิส์ พลังงานและดิจิทัล 

2.5.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 
2.5.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน 
2.5.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล 
2.5.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

2.6 การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
2.6.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

1) แนวทางย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
2) แนวทางย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
3) แนวทางย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
4) แนวทางย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
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2.7 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2.7.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1) แนวทางย่อยการพัฒนาพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
2) แนวทางย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

2.7.2 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 
2.8 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

2.8.1 แผนงานยุทธศาสตร์การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม 
1) แนวทางย่อยการวิจัยและพฒันานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
2) แนวทางย่อยการวิจัยและพฒันานวัตกรรมด้านสังคม 
3) แนวทางย่อยการวิจัยและพฒันานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
4) แนวทางย่อยการวิจัยและพฒันานวัตกรรมด้านองค์ความรูพ้ื้นฐาน 
5) แนวทางย่อยด้านปัจจัยสนบัสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

2.8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2.9 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.9.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนนุด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.10 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.10.1 แผนงานพื้นฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.10.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 

 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
3.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ปรบัเปลี่ยนคา่นิยมและวฒันธรรม 

1) แนวทางย่อยการปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะและ 
การเป็นพลเมืองที่ด ี

2) แนวทางย่อยการสร้างคา่นิยมและวัฒนธรรมทึ่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
3) แนวทางย่อยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3.2.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

1) แนวทางย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
2) แนวทางย่อยการพัฒนาเด็กตัง้แต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
3) แนวทางย่อยการพัฒนาชว่งวยัเรียนและวัยรุ่น 
4) แนวทางย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
5) แนวทางย่อยการส่งเสริมศักยภาพวัยผูสู้งอายุ 

3.3 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3.3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

1) แนวทางย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2) แนวทางย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษยท์ี่หลากหลาย 
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3.4 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
3.4.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

1) แนวทางย่อยการสร้างความรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจยัเสี่ยงที่คุกคาม
สุขภาวะ 

2) แนวทางย่อยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
3) แนวทางย่อยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะทีด่ี 
4) แนวทางย่อยการกระจายบรกิารสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5) แนวทางย่อยการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.5 การพัฒนาศักยภาพการกีฬา 

3.5.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 
1) แนวทางย่อยการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขัน้พื้นฐานให้กลายเปน็วิถีชีวิตและการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
2) แนวทางย่อยการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดบัอาชีพ 
3) แนวทางย่อยการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

3.6 การดำเนินภารกจิยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
3.6.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนนุด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

3.7 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
3.7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3.7.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย)์ 

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.1 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลงัทางสังคม 
4.1.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดแบบบูรณาการ 
4.1.4 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

4.2 การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
4.2.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1) แนวทางย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
2) แนวทางย่อยสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกทีส่่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

4.3 การสร้างความเสมอภาคและหลักประกันทางสงัคม 
4.3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 
4.3.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.3.3 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

4.4 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4.4.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนนุด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
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4.5 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4.5.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
4.5.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม) 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั ่งยืน อนุรักษ์ ฟื ้นฟู  และป้องกันการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.1.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
5.1.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
5.1.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
5.1.5 แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

5.2 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
5.2.1 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1) แนวทางย่อยการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ 
2) แนวทางย่อยการเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้นำ้อย่างประหยัดรู้คุณค่าและสรา้ง

มูลค่าเพิ่มจากการใชน้้ำให้ทัดเทยีมกับระดับสากล 
3) แนวทางย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งนำ้ธรรมชาติทัว่ประเทศ 

5.3 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
5.3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนนุด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม  
5.4 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.4.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.4.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) 

 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.1 การพัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
6.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพฒันาประสิทธิภาพภาครัฐ 

1) แนวทางย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
2) แนวทางย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
3) แนวทางย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
4) แนวทางย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
5) แนวทางย่อยการสร้างและพฒันาบุคลากรภาครัฐ 

6.1.2 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 
6.2 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.2.1 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) แนวทางย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2) แนวทางย่อยการปราบปรามการทุจริต 
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6.3 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
6.3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

1) แนวทางย่อยการพัฒนากฎหมาย 
2) แนวทางย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

6.4 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
6.4.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.5 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
6.5.1 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.6.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 
 

7. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 
7.1 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
7.2 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
7.3 แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 
7.4 แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรอง 

ที่มา: สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 
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2.2 ยทุธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วิจยัและนวัตกรรม  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย

การให้บริการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
 

2.2.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประกอบด้วย  
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกำลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศ 
การวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

 
 
2.2.2 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประกอบด้วย 6 เป้าหมายบริการ ได้แก่ 
 

เป้าหมายที่ 1.1 กำลังคนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายที่ 1.2 การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย  

เป้าหมายที่ 2.1 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัย และการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายที่ 2.2 การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต 

เป้าหมายที่ 4.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีระบบจัดการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าต่อการลงทุนในการจัดการศึกษา และการวิจัย 
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
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2.3 นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบาย

สำคัญ ดังนี้ 
นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) ในคราวการประชุมผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ 
(สป.อว.) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 

2.3.1 นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีนโยบายให้ดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เพื่อขับเคลื่อนบทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยใน
ศตวรรษที่ 21 โดยจะพัฒนาการอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ววน.) ใน 3 ภารกิจหลักดังนี้ 

1) การสร้างและพัฒนาคน  
ภารกิจการสร้างและพัฒนาคนของ อว. จะสร้างบัณฑิตควบคู ่ไปกับการสร้าง

กระบวนการการเรียนรู ้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)  ทั้งในด้านขององค์ความรู ้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skills) และหลักคิดท่ีถูกต้อง (Mindset) พร้อมเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยการสร้างบัณฑิตที่มุ่งเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม การเสริมสร้างทักษะความรู้ใหม่ที่พร้อมรับเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่
ไปกับการสร้างกำลังคนระดับสูง (Brain Power) ร่วมกับเครือข่ายระดับโลก  

2) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  
ระบบงบประมาณด้านงานวิจัย เน้นให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ 

(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
ไปสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับเศรษฐกิจฐานรากจนถึงระดับเศรษฐกิจขั้นก้าวหน้า โดยใช้ความเข้มแข็งของ
ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าและคุณค่าสูงขึ้นในทุก
ระดับของกระบวนการพัฒนา ที่เน้นความต่อเนื่องของการทำงานวิจัยและเกิดความคล่องตัวในการบริหาร
เงินงบประมาณการวิจัย  

- สำหรับงานวิจัยเพ่ือรังสรรค์นวัตกรรม (Research for Innovation) จะเน้นการทำงาน
ของจตุภาคี (Quadruple Helix) เป็นสำคัญใน 4 Platforms สำคัญ  

- สำหรับงานวิจัย Frontier research (Research for the Future) จะมุ่งเน้นการ
สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ (Global Collaborative Network) และการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือสร้างให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยไทยที่มีส่วนร่วมใน Global Research Value Chain    
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3) การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
มุ่งสร้างและพัฒนานวัตกรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมุ่งเน้นไปที่ SMEs 

เป็นหลัก เพื่อสร้างให้เกิด Innovation-Driven Enterprises (IDEs) เป็นสำคัญ 
 

จาก 3 ภารกิจหลักดังกล่าว ได้นำไปสู่กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ใน 4 แพลทฟอร์ม (Platform) คือ 1) การ
พัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้, 2) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม, 3) การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน , และ 4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้ ภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อให้
การขับเคลื ่อน อววน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (Reinventing of 
University) ที ่ต ้องทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมากขึ ้นภายใต้โจทย์ Transformation ทั ้งนี ้ ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา” เพื่อใช้เป็น
กองทุนหมุนเวียนในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงให้ตรงกับความต้องการของ
ประเทศในศตวรรษที่ 21 

 
แผนภาพที่ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 พ.ศ. 2563 - 2570 
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2.3.2 จุดเน้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1) การสร้างและพัฒนาคน : มุ่งสร้างและพัฒนาคนที่ส่งผลถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนใน 

ชุมชน ท้องถิ่น และการลดความเหลื่อมล้ำ ใน 3 แผนงาน/โครงการสำคัญ คือ 
1.1) ยุวชนสร้างชาติ : สร้างและพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่ต้นน้ำ (Upstream) โดยมี

กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยและบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี ภายใต้แนวคิด “สร้างงาน 
สร้างอาชีพ” กับ 3 โครงการย่อย ได้แก่ 

(1) ยุวชนอาสา : กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาซึ่งครอบคลุมในสาขาทั้งวิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้นักศึกษามีโอกาสได้นำความรู้ความสามารถไปช่วยพัฒนาชุมชน 
สร้างประสบการณ์จริงแบบคละศาสตร์ที่ได้หน่วยกิตตามแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้เห็นโอกาสสร้าง
อาชีพ และสร้างรายได้    

(2) บัณฑิตอาสา : กลุ่มเป้าหมายคือบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี โดยเปิดโอกาสให้
บัณฑิตจบใหม่ ได้มีโอกาสลงไปพัฒนาพื้นที่ในชุมชนร่วมกับชาวบ้านเพื่อพัฒนาชุมชน ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนไทยในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้บัณฑิตจบใหม่และช่วยเหลือบัณฑิต  
ตกงาน อันเป็นการช่วยลดอัตราการว่างงานของบัณฑิตใหม่ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว 
รวมทั้งสนับสนุนบัณฑิตคืนถิ่น 

(3) กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (กองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น) : กองทุนสนับสนุนภายใต้
ความร่วมมือของ อว. ธนาคารออมสิน และภาคเอกชน ตั้งขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาร่วมกับ
บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถได้รับการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิด
เป็นนวัตกรรมทางธุรกิจ นวัตกรรมสังคม นวัตกรรมสร้างสรรค์ ฯลฯ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการใหม ่

1.2) Man Power : สร้างและพัฒนาคนที่กลางน้ำ (Midstream) โดยการ Reskill 
(พัฒนาทักษะใหม่) และ Upskill (เพิ่มทักษะ) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนวัยทำงาน รวมทั้งกลุ่มคนที่
ต้องการเรียนรู้แบบ non-degree ภายใต้กรอบแนวคิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” 
เพื่อตอบโจทย์ประเทศในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  (Disruption) การสร้าง
กำลังคนที่จบวุฒิปริญญาไม่ทันต่อความต้องการเร่งด่วนด้านการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงปัญหา
เรื่องทักษะจากวุฒิการศึกษาที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ พร้อมทั้งสนับสนุน
ธนาคารหน่วยกิต 

1.3)  Brain Power :  เป ็นการพ ัฒนาพล ั งสมองของประเทศ ซ ึ ่ งครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนทุนในต่างประเทศ นักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ และนักวิจัยขั้นแนวหน้าทั้ง
คนไทยและต่างประเทศมาใช้ประโยชน์ โดยมีมาตรการหรือระบบแรงจูงใจที่ดึงดูดคนเหล่านี้ให้มีการนำ
องค์ความรู้และงานวิจัยกลับมาช่วยพัฒนาประเทศ  
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2) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ : เน้นการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยขั้นแนวหน้า 
(Frontier research/Research for the Future) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเน้น 3 เรื ่องหลัก
เป็น Master Plan ดังนี้ 

2.1) BCG (Bio-Circular-Green) Economy Model : โดยจะดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และให้เป็นหนึ่งใน Master Plan ของ อว. ในปี 2564 เนื่องจากในปีดังกล่าว 
รัฐบาลกำลังเตรียมจะประกาศให้เป็นปี BCG Economy ปีแห่งเศรษฐกิจยั่งยืน ขับเคลื่อนความมั่งคั่ง
ทั่วไทย 

2.2) Artificial Intelligence (AI) : การยกร่าง National AI Strategy, Sectoral 
Transform การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ Data digital platform 

2.3) Earth-Space Technology 
3) การสร้างและพัฒนานวัตกรรม : มุ่งใช้ RDI (Research-Driven Innovation) เป็นตัว

ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเน้นการสร้างนวัตกรรม (Innovation) 
กับการมุ่งเป้า (Target) ไปที่ SMEs Transformation นอกเหนือจากการส่งเสริม Start-ups และสร้าง 
Enabling Ecosystem สนับสนุน 

 
แผนภาพที่ 3 นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
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2.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีความเชื่อมโยง
กับแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์จำนวน 31 แผนงาน รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4 
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แผนภาพที ่ 4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์
จัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ดา้น 

การพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

11. การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอด

ช่วงชีวติ  
8.1) การสร้าง 
ความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ 

8.2) การ
สร้าง
โอกาส
เข้าถึง
บริการทาง
การเงิน 

8.3) การ
สร้าง
โอกาส
เข้าถึง
ตลาด 

8.4) การสร้าง
ระบบนิเวศน์ 
ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
ยุคใหม่ 

23.5) ปัจจัย
สนับสนุนใน
การจัดและ
พัฒนา
นวัตกรรม 

2.9) การ
ดำเนินภารกิจ
ยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

2.10) การ
ดำเนินภารกิจ
พ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร ์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

2.11) การ
ดำเนินภารกิจ
เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.6) การ
ดำเนินภารกิจ
ยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุน
ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์

3.8) การ
ดำเนินภารกิจ
พ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนษุย ์

 
แผนงาน 

2.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ  
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

2.13 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม 

2.14 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการ
แข่งขัน 

2.15 แผนงาน
พ้ืนฐานด้าน
การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

2.16 แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ  
(ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน) 

3.6 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุน
ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

3.8 แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ  
(ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์) 

 
เป้าหมาย 

2.9 เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ  
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

2.13  
เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

2.14  
เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้าน
การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

2.15  
เป้าหมาย : 
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

2.16  
เป้าหมาย : 
แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 
(ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน) 

3.6 
เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

3.8  
เป้าหมาย : 
แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ  
(ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์) 

ยุทธศาตร ์
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตกำลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
การให้บริการ 

กระทรวง 
1.1 กำลังคนมีขดีความสามารถในการปฏิบตัิงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 

ตัวช้ีวัดหลัก 
1. จำนวนบุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ตอ่ประชากร 10,000 คน-ปี  
2. จํานวนบุคลากรทีท่ํางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 
  
ตัวช้ีวัดรอง 
3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
4. จำนวนบุคลากรวิจยัและพัฒนาของ อว. ได้รับรางวัลที่มีชือ่เสยีงในระดับชาติ/นานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์
จัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้าน 

ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้าน 

การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้าน 

การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

 1. ความมั่นคง 
9. เขต

เศรษฐกิจ
พิเศษ 

23. การ
วิจัยและ
พัฒนา

นวัตกรรม 
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

12.  
การพัฒนา 
การเรียนรู้ 

17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 

 
1.2 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 

9.3 การพัฒนา
เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก 

2.10 การ
ดำเนินภารกิจ
พ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

11.3) การพัฒนาช่วง 
วัยเรียนและวัยรุน่ 

3.6) การ
ดำเนินภารกิจ
ยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์

3.8) การ
ดำเนิน
ภารกิจ
พ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสรา้ง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์

17.1) การคุ้มครองทางสังคม
ขั้นพ้ืนฐานและหลักประกัน 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ 

 
แผนงาน 

1.4 
แผนงาน
บูรณาการ
ขับเคลื่อน
การแก้ไข
ปัญหา
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ 

1.6 แผนงาน
บูรณาการ
ป้องกัน 
ปราบปราม 
และ
บำบัดรักษา
ผู้ติดยา 
เสพติด 

2.11 แผนงานบูรณาการ
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

2.15 แผนงาน
พ้ืนฐาน 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.2 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพ
คนตลอด
ช่วงชีวิต 

3.6 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนนุ
ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

3.8 
แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ  
(ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์) 

4.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
เป้าหมาย 

1.4 
เป้าหมาย : 
แผนงาน
บูรณาการ
ขับเคลื่อน
การแก้ไข
ปัญหา
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ 

1.6  
เป้าหมาย : 
แผนงาน
บูรณาการ
ป้องกัน 
ปราบปราม 
และ
บำบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติด 

2.11 เป้าหมาย : แผนงาน
บูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

2.15  
เป้าหมาย : 
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3.2 
เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วง
ชีวิต 

3.6 เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.8  
เป้าหมาย : 
แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 
(ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์) 

4.7 เป้าหมาย : แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

ยุทธศาตร ์
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตกำลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา (ต่อ) 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
1.2 การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเขา้ถึงที่หลากหลาย 

 
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 

ตัวช้ีวัดหลัก 
5. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 

ตัวช้ีวัดรอง 
6. สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ : สายอืน่ ในสถาบันอุดมศึกษา  
7. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนนิการสรา้งความตระหนกั ด้าน วทน. ของประเทศ 
8. จำนวนหลักสตูรที่มกีารพัฒนาทกัษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical Thinking (21st Century)  
9. จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาทีเ่ป็นความต้องการของประเทศ 
10. จํานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาเเละการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 

ตามความต้องการจําเป็น 
11. ร้อยละของผู้สําเร็จการศกึษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรอื ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 
 
 

ยุทธศาสตร์
จัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
7. โครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบโลจิสติกส์  
และดิจิทัล 

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  4.1) 
อุตสาหกรรม
ชีวภาพ 

4.2) 
อุตสาหกรรม
และบริการ
การแพทย์
ครบวงจร 

4.3) 
อุตสาหกรรม
และบริการ
ดิจิทลั ขอ้มลู 
และปญัญา-
ประดษิฐ ์

4.4) 
อุตสาหกรรม
ต่อเนือ่งจาก
การพัฒนา
ระบบ
คมนาคม 

4.5) 
อุตสาหกรรม
ความมั่นคง
ของประเทศ 

4.6) การ
พัฒนาเชงิ
ระบบนิเวศ
อุตสาหกรรม
และบริการ
แหง่อนาคต 

7.1) โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
คมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ 

23.5)  
ปัจจัย
สนับสนุนใน
การจัดและ
พัฒนา
นวัตกรรม 

2.9)  
การดำเนิน
ภารกิจ
ยุทธศาสตร์
เพ่ือ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

2.10)  
การดำเนิน
ภารกิจ
พ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

2.11)  
การดำเนิน
ภารกิจเพ่ือ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สร้างความ 
สามารถ 
ในการ
แข่งขัน 

 
แผนงาน 

2.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 2.6 แผนงาน 
บูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส ์

2.13 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี 
และ
นวัตกรรม 

2.14 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เพ่ือ
สนับสนุน
ด้านการ
สร้างความ 
สามารถ 
ในการ
แข่งขัน 

2.15 
แผนงาน
พ้ืนฐาน
ด้านการ
สร้างความ 
สามารถ 
ในการ
แข่งขัน 

2.16 
แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ  
(ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขนั) 

 
เป้าหมาย 

2.2 เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 2.6 เป้าหมาย : 
แผนงานบูรณาการ
พัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ 

2.13  
เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
และ
นวัตกรรม 

2.14 
เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เพื่อ
สนับสนุน
ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

2.15 
เป้าหมาย : 
แผนงาน
พื้นฐานด้าน
การสร้าง
ความสามา
รถในการ
แข่งขัน 

2.16 
เป้าหมาย : 
แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ  
(ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน) 

ยุทธศาตร ์
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัยและนวตักรรมทีต่อบโจทยข์องประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจยั 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
2.1 การสรา้งความเข้มแข็งในการบรหิารจัดการงานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 

ตัวชี้วัด
เป้าหมายการ

ให้บริการ
กระทรวง 

  

ตัวช้ีวัดหลัก 
12. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขนัด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 
13. สัดส่วนมูลค่าการลงทนุวิจยั พฒันาและนวัตกรรมตอ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
14. มูลค่าผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำ ผลงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัดรอง 
15. จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ 
16. ระบบสารสนเทศวิจยัและนวัตกรรมของประเทศที่เชื่อมโยงระดับชาตแิละนานาชาติ 
17.จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมสนบัสนุนให้นำมาตรฐานและจริยธรรมการวจิยัไปใช้ในการผลิตผลงานวิจยัและนวัตกรรม 
18. จำนวนบทความที่ตีพมิพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ     
19. ร้อยละผลงานวิจยัและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถกูนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชงิพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบรกิาร และภาคธรุกิจ 
20.จำนวนผลงานวจิัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สนิทางปัญญา/บัญชนีวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
    คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมทีข่อขึ้นทะเบียนบัญชนีวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งขอ้มูลให้สำนกังบประมาณแลว้ 
21.ความสามารถใหม่ในการดำเนนิการวจิัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์
จัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ด้าน 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุล
และพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐ 

 2. การตา่งประเทศ 11. ศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวติ 

20. การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

  2.1) ความร่วมมอื
ด้านความมัน่คง
ระหว่างประเทศ 

2.2) ความร่วมมอื 
ด้านเศรษฐกิจและ
ความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ 

2.3) การพัฒนาที่
สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

3.6) การดำเนินภารกิจ
ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนดา้น
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์

20.1) การพัฒนาบริการประชาชน 

 
แผนงาน 

1.11 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  3.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

6.2แผนงานบูรณาการรัฐบาล
ดิจิทัล 

 
เป้าหมาย 

1.11 เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3.6 เป้าหมาย : แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

6.2 เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการ
รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาตร ์
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัยและนวตักรรมทีต่อบโจทยข์องประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจยั (ต่อ) 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
2.1 การสรา้งความเข้มแข็งในการบรหิารจัดการงานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ตอ่) 
 

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 

การให้บริการ
กระทรวง 

ตัวช้ีวัดหลัก 
12. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขนัด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 
13. สัดส่วนมูลค่าการลงทนุวิจยั พฒันาและนวัตกรรมตอ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
14. มูลค่าผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำ ผลงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัดรอง 
15. จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ 
16. ระบบสารสนเทศวิจยัและนวัตกรรมของประเทศที่เชื่อมโยงระดับชาตแิละนานาชาติ 
17.จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมสนบัสนุนให้นำมาตรฐานและจริยธรรมการวจิยัไปใช้ในการผลิตผลงานวิจยัและนวัตกรรม 
18. จำนวนบทความที่ตีพมิพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ     
19. ร้อยละผลงานวิจยัและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถกูนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชงิพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบรกิาร และภาคธรุกิจ 
20.จำนวนผลงานวจิัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สนิทางปัญญา/บัญชนีวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
    คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมทีข่อขึ้นทะเบียนบัญชนีวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งขอ้มูลให้สำนกังบประมาณแลว้ 
21.ความสามารถใหม่ในการดำเนนิการวจิัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)  
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ยุทธศาสตร์
จัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
7. โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ระบบโลจิสติกส์  
และดิจิทัล 

9. เขต
เศรษฐกิจ

พิเศษ 
23. การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

  4.1) 
อุตสาหกรรม
ชีวภาพ 

4.2) 
อุตสาหกรรม
และบริการ
การแพทย์ 
ครบวงจร 

4.3)  
อุตสาหกรรม 
และบริการ 
ดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญา-
ประดิษฐ์ 

4.4) 
อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจาก
การพัฒนา
ระบบ 
คมนาคม 

4.5) 
อุตสาหกรรม
ความมั่นคง
ของประเทศ 

4.6) การ
พัฒนาเชิง
ระบบนิเวศ
อุตสาหกรรม
และบริการ
แห่งอนาคต 

7.1) โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ 

9.3)  
การพัฒนา
เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก 

23.5) 
ปัจจัย
สนับสนุน
ในการจัด
และพัฒนา
นวัตกรรม 

2.9)  
การดำเนิน
ภารกิจ
ยุทธศาสตร์
เพ่ือ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

2.10)  
การดำเนิน
ภารกิจ
พ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการ 
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 
แผนงาน 

2.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 2.6 แผนงาน 
บูรณาการพัฒนา 
ด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ 

2.11 
แผนงาน
บูรณาการ
เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก 

2.13  
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
และ
นวัตกรรม 

2.14 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เพ่ือ
สนับสนุน
ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

2.15 
แผนงาน
พ้ืนฐาน 
ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 
เป้าหมาย 

2.2 เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 2.6 เป้าหมาย : 
แผนงานบูรณาการ
พัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ 

2.11 
เป้าหมาย : 
แผนงาน
บูรณาการเขต
พัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

2.13 
เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
และ
นวัตกรรม 

2.14 
เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุน
ด้านการ 
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

2.15 
เป้าหมาย : 
แผนงาน
พื้นฐาน 
ด้านการ 
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาตร ์
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัยและนวตักรรมทีต่อบโจทยข์องประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจยั (ต่อ) 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
2.2 การขบัเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญด่้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม 

 
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 

ตัวช้ีวัดหลัก 
22. มูลค่าการลงทนุวิจยัของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดรอง 
23. ร้อยละของการให้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพิม่ขึ้น 
24. ความสำเร็จในการผลักดนัโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึน้ไป) 
25. จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชนใ์นเขตนวัตกรรม 
26. จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตร์
จัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร ์

ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 1. ความมั่นคง 3. การเกษตร 5. การท่องเทีย่ว 
6. พื้นที่และ 
เมืองน่าอยู่ 
อัจฉริยะ 

23. การวิจัย 
และพัฒนา
นวัตกรรม 

  1.3) การพัฒนา
ศักยภาพของประเทศ
ใหพ้รอ้มเผชญิภัย
คุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาต ิ

3.1)  
เกษตร 
อัตลักษณ ์
พ้ืนถ่ิน 

3.2)  
เกษตร 
ปลอดภัย 

3.3) 
เกษตร
ชีวภาพ 

3.4) 
เกษตร
แปรรูป 

3.5) 
เกษตร
อัจฉริยะ 

3.6)  
การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

5.1) การ
ทอ่งเที่ยว
เชิง
สรา้งสรรค์
และ
วัฒนธรรม 

5.3) การ
ทอ่งเที่ยว
เชิงสขุภาพ 
ความงาม 
และแพทย์
แผนไทย 

5.6) การ
พัฒนา
ระบบ
นิเวศการ
ทอ่งเที่ยว 

6.2) การพัฒนา 
พ้ืนที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม 
เชิงนเิวศ ทีม่ ี
การบรหิารจัดการ 
ตามแผนผังภูมินิเวศ 
อยา่งยั่งยนื 

2.10) การ
ดำเนนิภารกิจ
พ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนนุ
ยุทธศาสตร์
ด้านการสรา้ง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

 
แผนงาน 

1.9 แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบการ
เตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบ
บริหารจัดการภยั
พิบัต ิ

2.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 2.3 แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียว 

2.5  
แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนา
พ้ืนท่ี 
ระดับภาค  
(ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน) 

2.5  
แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนาพ้ืนท่ี 
ระดับภาค  
(ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์) 

2.15  
แผนงาน
พ้ืนฐานด้าน
การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 
เป้าหมาย 

1.9 เป้าหมาย : 
แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ 

2.1 เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 2.3 เป้าหมาย : แผนงานบูรณา
การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

2.5 เป้าหมาย 
: แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนาพื้นที่
ระดับภาค 
(ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการ
แข่งขัน) 

2.5  
เป้าหมาย : 
แผนงานบูรณา
การพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค  
(ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์) 

2.15  
เป้าหมาย : 
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาตร ์
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดบัคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน. 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

 
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
  

ตัวช้ีวัดหลัก 
27. มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต 

ตัวช้ีวัดรอง 
28. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา 
29. จำนวนนวตักรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายแุละผู้พกิารที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 
30. ร้อยละความสำเร็จในการเตรยีมความพร้อมรับภัยคกุคามทางนวิเคลยีรแ์ละรังสี 
31.จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่เผยแพร่ภูมปัิญญาทอ้งถิน่และของชาติ หรอืส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา  
    หรอืให้บริการวิชาการเพื่อพฒันาชมุชนและสังคม 
32. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาสที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
33. จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์
จัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 

และเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 

 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 13. การเสรมิสร้างให้คนไทย 
มีสุขภาวะทีด่ ี 15. พลังทางสังคม 16. การส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก 

  3.6) การดำเนิน
ภารกิจยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุน 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

3.7) การดำเนิน
ภารกิจพ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ดา้นการ
พัฒนาและ
เสริมสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

13.3) การ
พัฒนาระบบ
บริการสขุภาพ 
ที่ทันสมัย
สนับสนุนการ
สร้างสขุภาวะ 
ที่ด ี

13.4) การกระจาย
บริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

15.1) การ
เสริมสรา้งทุน
ทางสังคม 

15.2) การรองรับ
สังคมสูงวัยเชิงรุก 

16.1) การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ 

 
แผนงาน 

3.6 แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

3.7 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

3.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง 
ให้คนมีสุขภาวะท่ีด ี

4.1 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

4.4 แผนงาน 
บูรณาการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือ
รองรับสังคมสูงวัย 

4.5 แผนงาน 
บูรณาการพัฒนา 
และส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก 

 
เป้าหมาย 

3.6 เป้าหมาย : 
แผนงานยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุน 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.7 เป้าหมาย : 
แผนงานพื้นฐาน 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.4 เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

4.1 เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง 
พลังทางสังคม 

4.4 เป้าหมาย : 
แผนงานบูรณาการ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับสังคม 
สูงวัย 

4.5 เป้าหมาย : 
แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก 

ยุทธศาตร ์
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดบัคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน. (ต่อ) 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

 
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
  

ตัวช้ีวัดหลัก 
27. มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต 

ตัวช้ีวัดรอง 
28. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา 
29. จำนวนนวตักรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายแุละผู้พกิารที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 
30. ร้อยละความสำเร็จในการเตรยีมความพร้อมรับภัยคกุคามทางนวิเคลยีรแ์ละรังสี 
31.จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่เผยแพร่ภูมปัิญญาทอ้งถิน่และของชาติ หรอืส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรอื 
    ให้บริการวิชาการ เพือ่พัฒนาชุมชนและสังคม 
32. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาสที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
33. จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 



 
 

2 - 22 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์
จัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

 18. การเติบโตอยา่งยัง่ยืน 19. การบริหารจดัการน้ำทัง้ระบบ 

  18.1) การสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขยีว 

19.1) การพัฒนาการจัดการ
น้ำเชิงลุม่นำ้ทัง้ระบบเพ่ือ
เพ่ิมความมั่นคงดา้นน้ำของ
ประเทศ 

5.3) การดำเนิน
ภารกิจยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ดา้นการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิง่แวดล้อม 

5.4) การดำเนินภารกิจ
พ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ดา้นการสรา้ง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 

5.5) การดำเนินภารกิจเพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 
แผนงาน 

5.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟ ูและป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

5.7 แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.8 แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5.9 แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ (ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม) 

 
เป้าหมาย 

5.1 เป้าหมาย : แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 เป้าหมาย : แผนงาน
บูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

5.7 เป้าหมาย : 
แผนงานยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุนด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.8 เป้าหมาย : แผนงาน
พื้นฐานด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.9 เป้าหมาย : แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม) 

ยุทธศาตร ์
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดบัคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน. (ต่อ) 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

 
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
  

ตัวช้ีวัดหลัก 
27. มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต 

ตัวช้ีวัดรอง 
28. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา 
29. จำนวนนวตักรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายแุละผู้พกิารที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 
30. ร้อยละความสำเร็จในการเตรยีมความพร้อมรับภัยคกุคามทางนวิเคลยีรแ์ละรังสี 
31.จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่เผยแพร่ภูมปัิญญาทอ้งถิน่และของชาติ หรอืส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรอื 
    ให้บริการวิชาการ เพือ่พัฒนาชุมชนและสังคม 
32. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาสที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
33. จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 
 
 

ยุทธศาสตร์
จัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์ดา้นการ
พัฒนาและเสรมิสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ยุทธศาสตร์ดา้นการปรบั
สมดุลและพัฒนาระบบ 

การบรหิารจดัการภาครัฐ 

 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 11. ศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวติ 

21. การต่อต้าน 
การทุจริตและ 
ประพฤติมชิอบ 

  23.1)  
การวิจัย
และ
พัฒนา
นวัตกรรม 
ด้าน
เศรษฐกิจ 

23.2)  
การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม 
ด้านสงัคม 

23.3)  
การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม 
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

23.4)  
การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม 
ด้านองค์
ความรู้
พ้ืนฐาน 

23.5) 
ปัจจัย
สนับสนนุ
ในการจัด
และพัฒนา
นวัตกรรม 

2.9)  
การดำเนิน 
ภารกิจ
ยุทธศาสตร์
เพ่ือ
สนับสนนุ
ยุทธศาสตร์
ด้านการ 
สรา้งความ 
สามารถใน
การแขง่ขนั 

2.10)  
การดำเนิน 
ภารกิจ
พ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนนุ
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สรา้งความ 
สามารถใน
การแขง่ขนั 

2.11)  
การดำเนิน
ภารกิจเพ่ือ
สนับสนนุ
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สรา้งความ 
สามารถใน
การแขง่ขนั 

3.6) การดำเนินภารกิจ
ยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

21.1) การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
แผนงาน 

2.12 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

2.14 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เพ่ือ
สนับสนุน
ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

2.15 
แผนงาน
พ้ืนฐาน
ด้านการ
สร้างความ 
สามารถ 
ในการ
แข่งขัน 

2.16 
แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ  
(ด้านการ
สร้างความ 
สามารถ 
ในการ
แข่งขัน) 

3.6 แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

6.3 แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
เป้าหมาย 

  2.14  
เป้าหมาย : 
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

2.15 
เป้าหมาย : 
แผนงาน
พื้นฐาน 
ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

2.16  
เป้าหมาย : 
แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ  
(ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน) 

3.6 เป้าหมาย : แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

6.3 ป้าหมาย : แผนงาน
บูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาตร ์
อว. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการและการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
4.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมมีระบบจดัการมุ่งผลสัมฤทธิ์  
และคุ้มค่าต่อการลงทุนในการจัดการศกึษา และการวิจัย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

 
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง 
  

ตัวช้ีวัดหลัก 
34. การจดัสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจยัและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดรอง 
35. ร้อยละการนำแผน/ นโยบาย/มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปญัหาของประเทศ 
36. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว. 



 

3 - 1 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 
 
 

 
3.1 งบประมาณดำเนินการ 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 
149,695.7147 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 (140,913.5209 ล้านบาท) จำนวน 8,782.1938 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.23 โดยงบประมาณดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
จำแนกได้ ดังนี้ 
 

3.1.1 งบประมาณจำแนกตามประเภทหน่วยงาน  
1) ส่วนราชการ จำนวน 45,400.4470 ล้านบาท 
2) หน่วยงานในกำกับ จำนวน 98,251.3640 ล้านบาท 
3) องค์การมหาชน จำนวน 4,391.8400 ล้านบาท 
4) รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1,652.0637 ล้านบาท 
รายละเอียดตามตารางที่ 1 

 
  3.1.2 งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

1) งบบุคลากร จำนวน 75,935.3597 ล้านบาท 
2) งบดำเนินงาน จำนวน 326.8515 ล้านบาท 
3) งบลงทุน จำนวน 10,490.2962 ล้านบาท 
4) งบเงินอุดหนุน จำนวน 61,344.2453 ล้านบาท 
5) งบรายจ่ายอื่น จำนวน 1,598.9620 ล้านบาท 
รายละเอียดตามตารางที่ 2 

 
 3.1.3 งบประมาณจำแนกตามแผนงาน 

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 75,935.3597 ล้านบาท 
2) แผนงานพื้นฐาน จำนวน 27,183.9711 ล้านบาท 
3) แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 40,852.5646 ล้านบาท 
4) แผนงานบูรณาการ จำนวน 5,723.8193 ล้านบาท 
รายละเอียดตามตารางที่ 3 
 

3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

ตารางที่ 1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำแนกตามหน่วยงาน  

 

กระทรวง - หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ 

รวม 140,913.5209 149,695.7147 8,782.1938 6.23 
ส่วนราชการ 45,959.9967 45,400.4470 -559.5497 -1.22 

1. สำนักงานปลัดกระทรวง  8,015.0107 8,124.2458 109.2351 1.36 
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 476.6814 405.2421 -71.4393 -14.99 
3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1,777.5182 789.8980 -987.6202 -55.56 
4. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  322.5455 443.5244 120.9789 37.51 
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 649.4241 651.6725 2.2484 0.35 
6. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 394.6565 499.3560 104.6995 26.53 
7. มหาวิทยาลัยนครพนม 722.8163 733.2077 10.3914 1.44 
8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 732.6194 661.3950 -71.2244 -9.72 
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร 2,296.9061 2,346.5224 49.6163 2.16 
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,033.9391 1,080.3622 46.4231 4.49 
11. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1,109.0653 1,165.8802 56.8149 5.12 
12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 779.1770 813.5995 34.4225 4.42 
13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 809.8082 789.6322 -20.1760 -2.49 
14. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 258.1740 317.4202 59.2462 22.95 
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 742.0901 675.8615 -66.2286 -8.92 
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 609.9249 619.2078 9.2829 1.52 
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1,230.1454 1,200.3540 -29.7914 -2.42 
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 786.1147 708.7070 -77.4077 -9.85 
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 709.2802 729.9707 20.6905 2.92 
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1,145.6053 1,101.1963 -44.4090 -3.88 
21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 882.5996 835.0008 -47.5988 -5.39 
22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 835.1352 790.6763 -44.4589 -5.32 
23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1,482.0579 1,352.2825 -129.7754 -8.76 
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 391.2217 385.4792 -5.7425 -1.47 
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 437.6071 442.6753 5.0682 1.16 
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 493.8394 480.3979 -13.4415 -2.72 
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 259.4299 291.8416 32.4117 12.49 
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 579.7966 603.2360 23.4394 4.04 
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 651.0828 677.9918 26.9090 4.13 
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 477.4116 418.7930 -58.6186 -12.28 
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 398.4283 436.6802 38.2519 9.60 
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 488.3386 528.2996 39.9610 8.18 
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 506.6920 584.7674 78.0754 15.41 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

กระทรวง - หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ 

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 514.2863 470.9147 -43.3716 -8.43 
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 549.7891 661.9298 112.1407 20.40 
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 599.5561 617.0074 17.4513 2.91 
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 464.8234 496.1601 31.3367 6.74 
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 531.0778 546.9442 15.8664 2.99 
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 397.1131 427.2912 30.1781 7.60 
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 489.9074 548.5049 58.5975 11.96 
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 501.5400 504.9574 3.4174 0.68 
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 344.7510 364.0649 19.3139 5.60 
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 400.3460 377.9450 -22.4010 -5.60 
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 394.7314 440.9551 46.2237 11.71 
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 528.2586 480.5801 -47.6785 -9.03 
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 270.6859 272.7162 2.0303 0.75 
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 444.0326 392.1004 -51.9322 -11.70 
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 450.8851 483.2075 32.3224 7.17 
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 507.9859 425.0639 -82.9220 -16.32 
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 379.1391 372.9205 -6.2186 -1.64 
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
493.6292 581.7773 88.1481 17.86 

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 346.5600 392.8119 46.2519 13.35 
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 478.3191 464.8072 -13.5119 -2.82 
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 493.5310 541.6765 48.1455 9.76 
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 742.8705 746.5369 3.6664 0.49 
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 740.0290 705.0540 -34.9750 -4.73 
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 444.8093 503.5546 58.7453 13.21 
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 327.0374 315.2849 -11.7525 -3.59 
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 492.2933 514.4800 22.1867 4.51 
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 603.9871 522.7564 -81.2307 -13.45 
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 542.8789 543.0669 0.1880 0.03 

หน่วยงานในกำกับ 88,566.4193 98,251.3640 9,684.9447 10.94 
62. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
4,963.9537 5,181.6198 217.6661 4.38 

63. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 395.4830 484.8820 89.3990 22.61 
64. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
281.6761 215.1564 -66.5197 -23.62 

65. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม 

12,693.4576 20,142.4644 7,449.0068 58.68 

66. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5,059.3282 5,190.0883 130.7601 2.58 
67. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4,919.9183 5,119.2726 199.3543 4.05 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

กระทรวง - หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ 

68. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,119.6256 5,335.9718 216.3462 4.23 
69. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5,525.2686 5,467.0993 -58.1693 -1.05 
70. มหาวิทยาลัยทักษิณ 1,284.9393 1,280.7393 -4.2000 -0.33 
71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2,091.1406 2,119.8619 28.7213 1.37 
72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,536.4318 1,501.6614 -34.7704 -2.26 
73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1,731.2030 2,089.7551 358.5521 20.71 
74. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4,463.4182 4,845.8762 382.4580 8.57 
75. มหาวิทยาลัยบูรพา 1,797.5478 1,847.1088 49.5610 2.76 
76. มหาวิทยาลัยพะเยา 1,131.8446 1,238.9477 107.1031 9.46 
77. มหาวิทยาลัยมหิดล 12,023.4249 13,131.4932 1,108.0683 9.22 
78. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1,514.2060 1,437.5584 -76.6476 -5.06 
79. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2,068.8176 1,932.2175 -136.6001 -6.60 
80. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,713.7307 1,765.1332 51.4025 3.00 
81. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3,816.4516 3,879.5750 63.1234 1.65 
82. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1,904.7053 1,678.0309 -226.6744 -11.90 
83. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5,807.7035 5,597.8366 -209.8669 -3.61 
84. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 982.3738 1,019.6411 37.2673 3.79 
85. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 274.5712 281.3365 6.7653 2.46 
86. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 129.8359 118.7579 -11.0780 -8.53 
87. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 251.0525 303.9825 52.9300 21.08 
88. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
2,174.3378 2,081.4382 -92.8996 -4.27 

89. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 545.2936 505.1046 -40.1890 -7.37 
90. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1,601.8713 1,637.1522 35.2809 2.20 
91. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 762.8072 821.6012 58.7940 7.71 

องค์การมหาชน 4,420.2505 4,391.8400 -28.4105 -0.64 
92. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ 
1,795.7313 2,360.7222 564.9909 31.46 

93. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 535.7231 403.0648 -132.6583 -24.76 
94. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 406.0479 371.8822 -34.1657 -8.41 
95. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  576.1338 576.1726 0.0388 0.01 
96. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 312.3353 251.8483 -60.4870 -19.37 
97. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 466.5470 308.8475 -157.6995 -33.80 
98. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 327.7321 119.3024 -208.4297 -63.60 

รัฐวิสาหกิจ 1,966.8544 1,652.0637 -314.7907 -16.00 
99. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย 
855.0662 699.1792 -155.8870 -18.23 

100. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1,111.7882 952.8845 -158.9037 -14.29 
ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

แผนภาพที่ 5 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนราชการ หน่วยงานในก ากับ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณปี 2563

งบประมาณปี 2564

(ล้านบาท) 

มหาวิทยาลัยรัฐ 
35,637.54 

หน่วยงานราชการ
9,762.91 

หน่วยงานราชการ
10,591.76 

มหาวิทยาลัยรัฐ 
35,368.24 

มหาวิทยาลัย 
ในกำกับ 
72,227.24 

หน่วยงาน 
ในกำกับ 
26,024.12 

มหาวิทยาลัย 
ในกำกับ 

70,231.85 

หน่วยงาน 
ในกำกับ 

18,334.57 

149,695.71 ล้านบาท 

140,913.52 ล้านบาท 
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

 

กระทรวง - หน่วยงาน 
ประเภทรายจา่ย (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจา่ยอ่ืน 
รวม 75,935.3597 326.8515 61,344.2453 10,490.2962 1,598.9620 149,695.7147 

ส่วนราชการ 23,201.5338 326.8515 10,316.7091 9,956.3906 1,598.9620 45,400.4470 
1. สำนักงานปลัดกระทรวง  747.7555 134.2576 5,269.9077 548.6337 1,423.6913 8,124.2458 
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 191.6840 104.3951 2.4485 92.0816 14.6329 405.2421 
3. สำนักงานการวิจยัแห่งชาต ิ 109.5680 42.8433 452.7992 25.1995 159.4880 789.8980 
4. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  120.3096 45.3555 62.1900 214.5195 1.1498 443.5244 
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 261.4200 0.0000 327.5349 62.7176   -     651.6725 
6. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ 245.8632 0.0000 27.7045 225.7883   -     499.3560 
7. มหาวิทยาลัยนครพนม 369.6776 0.0000 85.2603 278.2698   -     733.2077 
8. มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ 314.4528 0.0000 183.2591 163.6831   -     661.3950 
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,664.0509 0.0000 251.0090 431.4625   -     2,346.5224 
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 771.5272 0.0000 132.3978 176.4372   -     1,080.3622 
11. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 930.0924 0.0000 109.9973 125.7905   -     1,165.8802 
12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 672.3880 0.0000 42.6864 98.5251   -     813.5995 
13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 534.8730 0.0000 77.8271 176.9321   -     789.6322 
14. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 102.8662 0.0000 48.1388 166.4152   -     317.4202 
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 
394.7359 0.0000 50.3470 230.7786   -     675.8615 

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

423.5414 0.0000 40.1687 155.4977   -     619.2078 

17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

781.7104 0.0000 126.5490 292.0946   -     1,200.3540 

18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 

523.7457 0.0000 50.8518 134.1095   -     708.7070 

19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

431.1679 0.0000 49.7728 249.0300   -     729.9707 

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

770.3789 0.0000 108.5208 222.2966   -     1,101.1963 

21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย 

599.2752 0.0000 65.3055 170.4201   -     835.0008 

22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 

525.3176 0.0000 79.8542 185.5045   -     790.6763 

23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

832.8752 0.0000 99.7355 419.6718   -     1,352.2825 

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี 190.0843 0.0000 57.9182 137.4767   -     385.4792 
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 235.2065 0.0000 49.4282 158.0406   -     442.6753 
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 297.7915 0.0000 59.2008 123.4056   -     480.3979 
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏชยัภูม ิ 100.6310 0.0000 53.4827 137.7279   -     291.8416 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

กระทรวง - หน่วยงาน 
ประเภทรายจา่ย (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจา่ยอ่ืน 
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 376.3231 0.0000 77.2514 149.6615   -     603.2360 
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 444.5836 0.0000 87.9020 145.5062   -     677.9918 
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 252.1275 0.0000 66.9535 99.7120   -     418.7930 
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 214.1420 0.0000 60.2825 162.2557   -     436.6802 
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 319.7187 0.0000 96.6582 111.9227   -     528.2996 
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 339.5637 0.0000 65.4339 179.7698   -     584.7674 
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 283.4704 0.0000 55.3847 132.0596   -     470.9147 
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 345.8771 0.0000 63.5043 252.5484   -     661.9298 
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
408.1216 0.0000 81.9833 126.9025   -     617.0074 

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ 256.6560 0.0000 81.0691 158.4350   -     496.1601 
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 361.3308 0.0000 87.6258 97.9876   -     546.9442 
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
267.0100 0.0000 62.7401 97.5411   -     427.2912 

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 350.4524 0.0000 71.5603 126.4922   -     548.5049 
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 280.2501 0.0000 67.1391 157.5682   -     504.9574 
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 254.1835 0.0000 47.6480 62.2334   -     364.0649 
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 235.5393 0.0000 63.3745 79.0312   -     377.9450 
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 249.8254 0.0000 72.0982 119.0315   -     440.9551 
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 264.3760 0.0000 57.3604 158.8437   -     480.5801 
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 98.0821 0.0000 56.8392 117.7949   -     272.7162 
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 227.1739 0.0000 58.4213 106.5052   -     392.1004 
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 255.8649 0.0000 57.6998 169.6428   -     483.2075 
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 273.9320 0.0000 67.7481 83.3838   -     425.0639 
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 264.0143 0.0000 54.4361 54.4701   -     372.9205 
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
340.0267 0.0000 79.9894 161.7612   -     581.7773 

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 110.4291 0.0000 50.3587 232.0241   -     392.8119 
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 322.8301 0.0000 66.2071 75.7700   -     464.8072 
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 337.7033 0.0000 49.1788 154.7944   -     541.6765 
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 440.3432 0.0000 129.2628 176.9309   -     746.5369 
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 361.5583 0.0000 83.6743 259.8214   -     705.0540 
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ 287.4376 0.0000 63.6934 152.4236   -     503.5546 
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 201.3755 0.0000 42.8260 71.0834   -     315.2849 
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี 404.3719 0.0000 67.6793 42.4288   -     514.4800 
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 263.8057 0.0000 75.9966 182.9541   -     522.7564 
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 366.0441 0.0000 82.4331 94.5897   -     543.0669 

หน่วยงานในกำกับ 51,492.2438 0.0000 46,759.1202 0.0000 0.0000 98,251.3640 
62. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
1,389.8078   -     3,791.8120   -       -     5,181.6198 

63. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 133.2153   -     351.6667   -       -     484.8820 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

กระทรวง - หน่วยงาน 
ประเภทรายจา่ย (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจา่ยอ่ืน 
64. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
85.2518   -     129.9046   -       -     215.1564 

65. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม 

128.0356   -     20,014.4288   -       -     20,142.4644 

66. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4,197.0592   -     993.0291   -       -     5,190.0883 
67. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3,477.4885   -     1,641.7841   -       -     5,119.2726 
68. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4,032.7622   -     1,303.2096   -       -     5,335.9718 
69. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 4,629.5110   -     837.5883   -       -     5,467.0993 
70. มหาวิทยาลัยทกัษิณ 775.8964   -     504.8429   -       -     1,280.7393 
71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
1,500.2018   -     619.6601   -       -     2,119.8619 

72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

1,058.7318   -     442.9296   -       -     1,501.6614 

73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 971.3916   -     1,118.3635   -       -     2,089.7551 
74. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2,957.9661   -     1,887.9101   -       -     4,845.8762 
75. มหาวิทยาลัยบูรพา 1,243.4272   -     603.6816   -       -     1,847.1088 
76. มหาวิทยาลัยพะเยา 726.4783   -     512.4694   -       -     1,238.9477 
77. มหาวิทยาลัยมหิดล 9,705.2192   -     3,426.2740   -       -     13,131.4932 
78. มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 1,003.1074   -     434.4510   -       -     1,437.5584 
79. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1,061.6865   -     870.5310   -       -     1,932.2175 
80. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 758.5332   -     1,006.6000   -       -     1,765.1332 
81. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2,461.7751   -     1,417.7999   -       -     3,879.5750 
82. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1,331.0726   -     346.9583   -       -     1,678.0309 
83. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4,322.1323   -     1,275.7043   -       -     5,597.8366 
84. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 605.9352   -     413.7059   -       -     1,019.6411 
85. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย  
137.3833   -     143.9532   -       -     281.3365 

86. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 27.5469   -     91.2110   -       -     118.7579 
87. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 83.8213   -     220.1612   -       -     303.9825 
88. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
1,414.4465   -     666.9917   -       -     2,081.4382 

89. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 394.0343   -     111.0703   -       -     505.1046 
90. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 
592.2623   -     1,044.8899   -       -     1,637.1522 

91. มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั 286.0631   -     535.5381   -       -     821.6012 
องค์การมหาชน 707.2639 0.0000 3,684.5761 0.0000 0.0000 4,391.8400 

92. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 

175.7122   -     2,185.0100   -       -     2,360.7222 

93. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 177.0580   -     226.0068   -       -     403.0648 
94. สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 101.4441   -     270.4381   -       -     371.8822 
95. สถาบันวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ  73.4892   -     502.6834   -       -     576.1726 
96. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 97.7181   -     154.1302   -       -     251.8483 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

กระทรวง - หน่วยงาน 
ประเภทรายจา่ย (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจา่ยอ่ืน 
97. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ 38.5593   -     270.2882   -       -     308.8475 
98. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 43.2830   -     76.0194   -       -     119.3024 

รัฐวิสาหกิจ 534.3182 0.0000 583.8399 533.9056 0.0000 1,652.0637 
99. สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
436.8206   -     61.7006 200.6580   -     699.1792 

100. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

97.4976   -     522.1393 333.2476   -     952.8845 

ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
 

แผนภาพที่ 6 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณรวม 
149,695.7147 ลา้นบาท 

ล้านบาท 

งบบุคลากร 
75,935.35 ลบ. 
ร้อยละ 50.73 

งบเงินอุดหนุน 
61,344.24 ลบ. 
ร้อยละ 40.98 

งบลงทุน 
10,490.29 ลบ. 
ร้อยละ 7.00 

งบรายจ่ายอื่น 
1,598.96 ลบ. 
ร้อยละ 1.07 

งบดำเนินงาน 326.85 ลบ. 
ร้อยละ 0.22 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

ตารางที่ 3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำแนกตามแผนงาน  
 

กระทรวง - หน่วยงาน 
แผนงาน (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

ปี 2564 
(ล้านบาท) บูรณาการ ยุทธศาสตร์ พื้นฐาน บุคลากรภาครัฐ 

รวม 5,723.8193 40,852.5646 27,183.9711 75,935.3597 149,695.7147 

ส่วนราชการ 717.2687 7,949.6283 13,532.0162 23,201.5338 45,400.4470 
1. สำนักงานปลัดกระทรวง  478.5882 5,091.5107 1,806.3914 747.7555 8,124.2458 
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 65.3284 30.4328 117.7969 191.6840 405.2421 
3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ   -       -           680.3300        109.5680  789.8980 
4. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   -    206.7509 116.4639 120.3096 443.5244 
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 24.7817 37.4824 327.9884 261.4200 651.6725 
6. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  -    27.3414 226.1514 245.8632 499.3560 
7. มหาวิทยาลัยนครพนม  -    48.0518 315.4783 369.6776 733.2077 
8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  -    166.9359 180.0063 314.4528 661.3950 
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร  -    106.4294 576.0421 1,664.0509 2,346.5224 
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  -    185.8110 123.0240 771.5272 1,080.3622 
11. มหาวิทยาลัยรามคำแหง  -    19.9758 215.8120 930.0924 1,165.8802 
12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  -     -    141.2115 672.3880 813.5995 
13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 22.3555 92.6133 139.7904 534.8730 789.6322 
14. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  -    6.5085 208.0455 102.8662 317.4202 
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 
 -    52.2750 228.8506 394.7359 675.8615 

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

92.5196  -    103.1468 423.5414 619.2078 

17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 22.6553 8.9231 387.0652 781.7104 1,200.3540 
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 
 -    13.5000 171.4613 523.7457 708.7070 

19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

 -    38.0000 260.8028 431.1679 729.9707 

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  -    90.5580 240.2594 770.3789 1,101.1963 
21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  -    57.8569 177.8687 599.2752 835.0008 
22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ 
 -    8.9376 256.4211 525.3176 790.6763 

23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

 -    160.8332 358.5741 832.8752 1,352.2825 

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  -    42.6259 152.7690 190.0843 385.4792 
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  -    28.8335 178.6353 235.2065 442.6753 
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  -    37.1181 145.4883 297.7915 480.3979 
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  -    42.1044 149.1062 100.6310 291.8416 
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  -    76.8934 150.0195 376.3231 603.2360 
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

กระทรวง - หน่วยงาน 
แผนงาน (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

ปี 2564 
(ล้านบาท) บูรณาการ ยุทธศาสตร์ พื้นฐาน บุคลากรภาครัฐ 

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  -    32.1483 201.2599 444.5836 677.9918 
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  -    48.9988 117.6667 252.1275 418.7930 
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  -    32.3988 190.1394 214.1420 436.6802 
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  -    57.5814 150.9995 319.7187 528.2996 
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  -    34.5655 210.6382 339.5637 584.7674 
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  -    31.7170 155.7273 283.4704 470.9147 
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  -    38.5757 277.4770 345.8771 661.9298 
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
 -    42.3959 166.4899 408.1216 617.0074 

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  -    46.3869 193.1172 256.6560 496.1601 
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  -    42.6593 142.9541 361.3308 546.9442 
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 -    49.1921 111.0891 267.0100 427.2912 

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  -    39.5883 158.4642 350.4524 548.5049 
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  -    37.5606 187.1467 280.2501 504.9574 
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  -    31.6775 78.2039 254.1835 364.0649 
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  -    36.6231 105.7826 235.5393 377.9450 
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  -    40.5632 150.5665 249.8254 440.9551 
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 11.0400 35.8293 169.3348 264.3760 480.5801 
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  -    37.5959 137.0382 98.0821 272.7162 
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  -    36.7019 128.2246 227.1739 392.1004 
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  -    34.8540 192.4886 255.8649 483.2075 
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  -    36.3791 114.7528 273.9320 425.0639 
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  -    33.1609 75.7453 264.0143 372.9205 
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 -    46.7200 195.0306 340.0267 581.7773 

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  -    33.1267 249.2561 110.4291 392.8119 
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  -    33.1869 108.7902 322.8301 464.8072 
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  -    23.5519 180.4213 337.7033 541.6765 
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  -    62.3017 243.8920 440.3432 746.5369 
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  -    38.4948 305.0009 361.5583 705.0540 
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  -    36.0000 180.1170 287.4376 503.5546 
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  -    28.4662 85.4432 201.3755 315.2849 
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  -    35.1950 74.9131 404.3719 514.4800 
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  -    47.3310 211.6197 263.8057 522.7564 
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  -    29.7976 147.2252 366.0441 543.0669 

หน่วยงานในกำกับ 4,504.4196 29,590.0463 12,664.6543 51,492.2438 98,251.3640 
62. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
3,371.4631 252.1639 168.1850 1,389.8078 5,181.6198 

63. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 45.1973 220.5700 85.8994 133.2153 484.8820 
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กระทรวง - หน่วยงาน 
แผนงาน (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

ปี 2564 
(ล้านบาท) บูรณาการ ยุทธศาสตร์ พื้นฐาน บุคลากรภาครัฐ 

64. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาต ิ

4.0285  -    125.8761 85.2518 215.1564 

65. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

  -     19,916.6305         97.7983        128.0356  20,142.4644 

66. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  -    242.2463 750.7828 4,197.0592 5,190.0883 
67. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 44.1250 540.2892 1,057.3699 3,477.4885 5,119.2726 
68. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  -    749.3526 553.8570 4,032.7622 5,335.9718 
69. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  -    235.5313 602.0570 4,629.5110 5,467.0993 
70. มหาวิทยาลัยทักษิณ  -     -    504.8429 775.8964 1,280.7393 
71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
46.1000 350.6855 222.8746 1,500.2018 2,119.8619 

72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

 -    1.9980 440.9316 1,058.7318 1,501.6614 

73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 40.0000 606.8251 471.5384 971.3916 2,089.7551 
74. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 127.4000 1,115.3352 645.1749 2,957.9661 4,845.8762 
75. มหาวิทยาลัยบูรพา 75.1755 399.9499 128.5562 1,243.4272 1,847.1088 
76. มหาวิทยาลัยพะเยา 94.9558 55.5273 361.9863 726.4783 1,238.9477 
77. มหาวิทยาลัยมหิดล 392.3446 2,256.8584 777.0710 9,705.2192 13,131.4932 
78. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  -    46.9176 387.5334 1,003.1074 1,437.5584 
79. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 23.1005 520.6853 326.7452 1,061.6865 1,932.2175 
80. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  -    757.3758 249.2242 758.5332 1,765.1332 
81. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0.5293 760.3138 656.9568 2,461.7751 3,879.5750 
82. มหาวิทยาลัยศิลปากร  -    9.1568 337.8015 1,331.0726 1,678.0309 
83. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 240.0000 408.1502 627.5541 4,322.1323 5,597.8366 
84. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  -    75.5253 338.1806 605.9352 1,019.6411 
85. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย  
 -    25.6660 118.2872 137.3833 281.3365 

86. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  -     -    91.2110 27.5469 118.7579 
87. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  -    22.2923 197.8689 83.8213 303.9825 
88. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 -    20.0000 646.9917 1,414.4465 2,081.4382 

89. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  -     -    111.0703 394.0343 505.1046 
90. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 
 -     -    1,044.8899 592.2623 1,637.1522 

91. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  -     -    535.5381 286.0631 821.6012 
องค์การมหาชน 365.7245 2,693.2266 625.6250 707.2639 4,391.8400 

92. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

20.1220 2,022.3300 142.5580 175.7122 2,360.7222 

93. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 23.9832  -    202.0236 177.0580 403.0648 
94. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  -    187.1336 83.3045 101.4441 371.8822 
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กระทรวง - หน่วยงาน 
แผนงาน (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

ปี 2564 
(ล้านบาท) บูรณาการ ยุทธศาสตร์ พื้นฐาน บุคลากรภาครัฐ 

95. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ   -    423.5260 79.1574 73.4892 576.1726 
96. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 108.8152 13.9902 31.3248 97.7181 251.8483 
97. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 160.5618 46.2468 63.4796 38.5593 308.8475 
98. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 52.2423  -    23.7771 43.2830 119.3024 

รัฐวิสาหกิจ 136.4065 619.6634 361.6756 534.3182 1,652.0637 
99. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
      136.4065          30.8413          95.1108        436.8206  699.1792 

100. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

  -           588.8221        266.5648         97.4976  952.8845 

ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
แผนภาพที่ 7 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำแนกตามแผนงาน  

 

 
 

 

 
 

 
 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานบูรณาการ

รวมงบประมาณปี 2564 
149,695.7147 ล้านบาท 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
75,935.36 ล้านบาท 

ร้อยละ 50.73 แผนงานยุทธศาสตร์ 
40,852.56 ล้านบาท 

ร้อยละ 27.29 

แผนงานพื้นฐาน 
27,183.97 ล้านบาท  

ร้อยละ 18.16 

แผนงานบูรณาการ 
5,723.82 ล้านบาท 

ร้อยละ 3.82 
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3.2 ผลผลิต - โครงการของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3.2.1 ผลผลิต - โครงการของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามยุทธศาสตรก์ระทรวง 

 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จำนวนรวมทั้งสิ้น 149,695.7147 ล้านบาท จำแนกตามยุทธศาสตร์กระทรวง รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 สรุปผลผลิต - โครงการของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามยุทธศาสตรก์ระทรวง 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
จำนวน 

ผลผลิต - โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกำลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา  210 ผลผลิต 159 โครงการ 35,327.5834  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ  
และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 

19 ผลผลิต 44 โครงการ 7,940.2637  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก 
ด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

48 ผลผลิต 108 โครงการ 10,251.0980  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบรหิารจดัการและการปฏิรปูระบบ 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  

6 ผลผลิต 3 โครงการ 20,241.4099  

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 75,935.3597 

รวมงบประมาณทั้งหมด 
ของกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

283 ผลผลิต 314 โครงการ  149,695.7147  
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ตารางท่ี 5 ผลผลิต - โครงการของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามยุทธศาสตร์กระทรวง 
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกำลังคน และพัฒนา 
การจัดการศึกษา (210 ผลผลิต 159 โครงการ) 35,327.5834 

เป้าหมาย 1.1 กำลังคนมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (8 ผลผลิต 32 โครงการ) 5,802.3327 

  1. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะที่ 3 (สป.) 

94.3242 

  2. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 3+ 
(สป.) 

648.5131 
 

3. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีน โดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 (สป.) 

405.7000 
 

4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีน โดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 (สป.) 

101.0000 
 

5. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะที่ 4 (สป.) 

751.4632 
 

6. โครงการผลติและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ (สป.) 

286.9532 
 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละบุคลากรอุดมศึกษา (สป.) 21.2040  
8. โครงการยุวชนสร้างชาติ (สป.) 41.0000  
9. โครงการผลติบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (สป.) 1,142.7043  
10. โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) (สป.) 30.0000  
11. โครงการปญัญาประดิษฐส์ำหรับทกุคน (AI for all) (สป.) 17.0000  
12. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สป.) 406.7936  
13. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริม่ต้นธุรกิจ (สป.) 16.1046 
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14. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น (สป.) 71.5830  
15. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม (วศ.) 32.5515  
16. ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี (ปส.) 2.9250  
17. ผลผลติ : การพัฒนาและส่งเสริมบคุลากรวิจยั (พว.) 135.6639  
18. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ (พว.) 490.6145 

    1) กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation 
and Technology Assistance Program : ITAP)  

478.6145 

    2) กิจกรรม : สนับสนุนผูป้ระกอบการให้ไดร้ับมาตรฐานกระบวนการผลิต 
และการบริการ Capability Maturity Model Integration (CMMI)  

12.0000 

 19. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ (พว.) 11.0000  
    1) กิจกรรม : การบ่มเพาะ ธุรกิจเทคโนโลยี  8.0000  
    2) กิจกรรม : ยกระดับขีดความสามารถและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและ
นวัตกรรมใหม ่

3.0000 
 

20. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับธุรกิจ -  
กิจกรรม : สร้างความสามารถด้านระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (พว.) 

2.5000 

 
21. โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่ SME 

กิจกรรม : ยกระดับขดีความสามารถของหน่วยบ่มเพาะธุรกจิเทคโนโลยี (พว.) 
5.0000 

 
22. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในระดับธรุกิจ (มว.) 6.2363  
23. โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ (สอวช.) 4.0285  
24. ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 31.5885  
25. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ (สทน.) 2.3550  
26. ผลผลติ : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลยีร์ (สทน.) 3.8440  
27. ผลผลิต : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 3.2291  
28. ผลผลติ : การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละพัฒนาทุนมนุษย์ดา้นเทคโนโลยีแสง

ซินโครตรอน (สซ.) 
21.3557 
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29. ผลผลติ : การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่
ภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ (สซ.) 

61.9488 
 

30. โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ (สนช.) 43.2000  
31. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริม่ต้นธุรกิจ (สนช.) 65.9165  
32. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ (วว.) 9.2475  
33. ผลผลติ : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ (อพ.) 266.5648  
34. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0  

- ครุภัณฑโ์ครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี) 

6.3055 

 
35. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 13.2080  
36. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยมหิดล) 294.4000  
37. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยมหิดล) 88.0020  
38. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 
46.9176 

 
39. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 92.2478  
40. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์) 27.1390 

เป้าหมาย 1.2 การจัดการศึกษามีคุณภาพ 
มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงท่ีหลากหลาย (202 ผลผลิต 127 โครงการ) 29,525.2507 

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

25.0000 

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สป.) 212.5000 
  3. โครงการพัฒนาระบบข้อมลูขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ 

อววน. (Big Data) (สป.) 
29.9758 

  4. โครงการผลติครเูพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สป.) 315.5394 
  5. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สป.) 108.4200 
  6. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สป.) 100.4225 
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  7. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา (สป.) 6.3375 
  8. ผลผลติ : นโยบายและแผนด้านการศึกษา (สป.) 57.7740 
  9. ผลผลติ : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา (สป.) 196.5910 
  10. ผลผลิต : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (สป.) 1,271.4069 
  11. ผลผลติ : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา (วศ.) 3.2461 
  12. ผลผลติ : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ (สดร.) 
25.8790 

  13. ผลผลติ : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตรโ์ดยการสร้างเครอืข่าย/ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ (สดร.) 

79.1574 

  14. โครงการเสรมิสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (อพ.) 

468.9381 

  15. โครงการตำบลมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยนื ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ (สถาบนัวิทยาลัยชุมชน) 10.7000 
  16. โครงการเสรมิสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (สถาบันวิทยาลัยชมุชน) 7.5000 
  17. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรยีนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์  

(สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 
2.0000 

  18. โครงการขบัเคลือ่นการจัดการศึกษาเพื่อความสขุของชุมชน (สถาบันวิทยาลยัชุมชน) 18.0000 
  19. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 
16.1824 

  20. โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 1.3000 
  21. ผลผลติ : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 316.1320 
  22. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 60.3113 
  23. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ์) 163.2361 
  24. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 2.6040 
  25. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนครพนม) 11.5360 
  26. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(มหาวิทยาลยันครพนม) 291.6668 
  27. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  (มหาวิทยาลยันครพนม) 12.2755 
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  28. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยนครพนม) 17.9760 
  29. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยันครพนม) 
30.0758 

  30. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(มหาวิทยาลยันเรศวร) 165.9087 
  31. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 351.9201 
  32. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 55.8772 
  33. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 69.0000 
  34. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยนเรศวร) 18.3440 
  35. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยันเรศวร) 
11.0854 

  36. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 16.5100 
  37. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 132.2800 
  38. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 
171.7762 

  39. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 

3.5202 

  40. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์) 4.7099 
  41. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์) 
18.1459 

  42. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 12.1116 
  43. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
65.0933 

  44. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) 45.8191 
  45. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) 
15.7649 
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  46. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัรามคำแหง) 

19.9758 

  47. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 186.0755 
  48. ผลผลิต : ผูส้ำเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลยัรามคำแหง) 29.7365 
  49. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 141.2115 
  50. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 4.8000 
  51. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี) 13.2080 
  52. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 70.1213 
  53. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
52.3602 

  54. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 13.6304 
  55. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
0.2547 

  56. ผลผลิต : ผูส้ำเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวัน) 208.0455 
  57. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ) 
81.4199 

  58. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ) 

147.4307 

  59. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก) 

99.5700 

  60. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) 

3.5768 

  61. โครงการจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) 

92.5196 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  62. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี) 

2.6176 

  63. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี) 

372.5340 

  64. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี) 

14.5312 

  65. โครงการศูนย์พัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางรางเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC-Rail) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

22.6553 

  66. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร) 

161.8865 

  67. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร) 

9.3748 

  68. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร) 

13.5000 

  69. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) 

37.0907 

  70. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) 

223.7121 

  71. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) 

38.0000 

  72. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา) 

224.9394 

  73. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา) 

6.3200 

  74. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา) 

90.5580 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  75. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย) 

57.8569 

  76. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย) 

147.6078 

  77. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย) 

30.2609 

  78. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ) 

8.9376 

  79. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ) 

234.7876 

  80. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ) 

18.6335 

  81. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน) 

348.3545 

  82. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน) 

10.2196 

  83. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน) 

157.7221 

  84. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 

3.1111 

  85. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบรุี) 

2.4800 

  86. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 39.5030 
  87. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี) 
113.2660 

  88. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 99.9759 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  89. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 

71.7732 

  90. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 

6.8862 

  91. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร) 

0.4246 

  92. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 

107.1066 

  93. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 38.3817 
  94. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม) 
0.9013 

  95. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 93.4352 
  96. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 
37.4158 

  97. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 18.2552 
  98. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภมูิ) 7.4848 
  99. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 
65.5308 

  100. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 

18.2133 

  101. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 56.9970 
  102. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย) 
2.5795 

  103. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 84.2643 
  104. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 
105.2866 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  105. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่) 

3.4128 

  106. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี) 

9.9904 

  107. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 64.2696 
  108. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 
53.3971 

  109. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 21.3080 
  110. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 
168.8314 

  111. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี) 

0.7617 

  112. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 22.8101 
  113. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 
121.4354 

  114. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 

6.7540 

  115. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม) 

4.6870 

  116. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม) 7.0400 
  117. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 169.9926 
  118. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 
33.1661 

  119. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

7.4795 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  120. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา) 

4.8893 

  121. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

2.8898 

  122. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ตำบลท่าง้ิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

11.1000 

  123. โครงการก่อสร้างอาคารหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  
ตำบลท่าง้ิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

55.2780 

  124. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช) 27.5728 
  125. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 
61.7765 

  126. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

88.3173 

  127. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 189.1597 
  128. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์) 
1.8115 

  129. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

75.5047 

  130. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

36.3380 

  131. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

50.3772 

  132. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

7.9448 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  133. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุีรมัย์) 

2.7495 

  134. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) 116.9378 
  135. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์) 
54.6175 

  136. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย์) 18.5619 
  137. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 91.8064 
  138. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 
47.6977 

  139. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร) 

6.9793 

  140. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

8.0268 

  141. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา) 

105.9518 

  142. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา) 

5.1373 

  143. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 53.3673 
  144. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
89.6377 

  145. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 

12.6400 

  146. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม) 

2.7653 

  147. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 

103.3942 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  148. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี) 4.1820 
  149. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 77.9390 
  150. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุี) 2.5680 
  151. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี) 
1.9403 

  152. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 36.4627 
  153. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 
41.7412 

  154. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต) 

3.0451 

  155. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 77.0042 
  156. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต) 4.7256 
  157. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็) 
24.0528 

  158. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม) 107.7269 
  159. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 
42.8396 

  160. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม) 

5.1431 

  161. โครงการขับเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 11.0400 
  162. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา) 
1.7402 

  163. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 

103.9627 

  164. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 65.3721 
  165. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 96.0873 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  166. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็) 

17.1105 

  167. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 23.8404 
  168. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 2.5680 
  169. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด) 
1.2280 

  170. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์) 

2.6280 

  171. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร)์ 

39.9746 

  172. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) 87.1141 
  173. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) 168.8939 
  174. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) 
20.6787 

  175. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ)ี 

0.9360 

  176. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณี) 

1.5659 

  177. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 59.2818 
  178. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 
55.4710 

  179. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง) 

0.3486 

  180. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 28.3179 
  181. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 
46.9274 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  182. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย) 

2.3192 

  183. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 

103.4221 

  184. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 

81.7585 

  185. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 

9.8500 

  186. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี) 

13.4210 

  187. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 139.8320 
  188. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ) 
109.4241 

  189. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ) 

0.9040 

  190. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร) 

1.1476 

  191. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 54.5320 
  192. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 
52.7582 

  193. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา) 

2.2545 

  194. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 81.8264 
  195. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 
98.5949 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  196. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

92.4283 

  197. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

78.9829 

  198. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 72.4808 
  199. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา) 
9.0425 

  200. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 130.3378 
  201. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน)ี 
162.4885 

  202. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน)ี 

7.6746 

  203. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์) 

1.0492 

  204. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 26.0688 
  205. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 
146.4919 

  206. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 4.2900 
  207. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์) 3.2663 
  208. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง) 32.9774 
  209. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 
51.9851 

  210. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 

3.1336 

  211. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 26.6712 



 
 

  

 3 - 31 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

               
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  212. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี) 

33.6644 

  213. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี) 

14.0775 

  214. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธานี) 

3.4039 

  215. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 105.9291 
  216. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์) 
102.5356 

  217. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์) 

6.9888 

  218. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน)ี 

83.8518 

  219. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน)ี 

45.1643 

  220. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน)ี 

13.2091 

  221. โครงการเพิม่การผลติและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน)ี 

2.5680 

  222. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี) 

2.3333 

  223. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 218.5268 
  224. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 
15.7195 

  225. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 

217.4334 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  226. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 

398.4800 

  227. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 107.8307 
  228. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
898.2776 

  229. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

87.9988 

  230. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 55.9891 
  231. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 342.7824 
  232. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 
40.6938 

  233. โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

79.6937 

  234. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีการเรียนการสอนพฤกษศาสตร์ เพื่อการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

0.2523 

  235. โครงการจดัการศึกษาฝึกภาคทางทะเล นิสติพาณิชยนาวีนานาชาติ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

15.3000 

  236. โครงการจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 

40.0000 

  237. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

398.9801 

  238. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 110.6892 
  239. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 38.1777 
  240. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 413.2000 
  241. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 17.4280 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  242. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

26.5776 

  243. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

272.8949 

  244. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 257.7837 
  245. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 53.9663 
  246. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 151.2695 
  247. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 16.5100 
  248. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
9.0788 

  249. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) 213.0717 
  250. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(มหาวิทยาลยัทักษณิ) 182.7076 
  251. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) 109.0636 
  252. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
222.8746 

  253. โครงการจดัตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี   
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

350.6855 

  254. โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

46.1000 

  255. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

1.9980 

  256. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

419.3816 

  257. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 16.4000 
  258. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 10.5664 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  259. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 

4.6512 

  260. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

454.4814 

  261. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

251.4473 

  262. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

269.7595 

  263. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 123.9681 
  264. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 42.0000 
  265. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์) 16.5100 
  266. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
193.6280 

  267. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 

4.2434 

  268. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยบรูพา) 356.2347 
  269. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยบูรพา) 25.6820 
  270. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยับูรพา) 
18.0332 

  271. โครงการจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (มหาวิทยาลยับูรพา) 

75.1755 

  272. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยบูรพา) 45.7076 
  273. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยบูรพา) 35.8701 
  274. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยบรูพา) 46.9785 
  275. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยพะเยา) 3.5262 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  276. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยพะเยา) 102.3073 
  277. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยพะเยา) 256.1528 
  278. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัพะเยา) 
5.7153 

  279. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยพะเยา) 30.0000 
  280. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยพะเยา) 19.8120 
  281. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
237.9265 

  282. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 409.9516 
  283. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 54.5229 
  284. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัมหิดล) 
1.8672 

  285. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 65.6000 
  286. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 19.8120 
  287. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 308.4375 
  288. ผลผลิต : ผูส้ำเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง) 18.3077 
  289. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 3.2000 
  290. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ์) 13.2080 
  291. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 
107.1467 

  292. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 12.7511 
  293. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์) 10.6018 
  294. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์) 118.7246 
  295. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ) 
55.1465 

  296. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 303.1320 
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  297. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ) 24.1445 
  298. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ) 304.8982 
  299. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
206.2334 

  300. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

145.8252 

  301. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศลิปากร) 151.8952 
  302. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
163.1300 

  303. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 22.3600 
  304. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยศลิปากร) 0.4163 
  305. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัศิลปากร) 
9.1568 

  306. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) 

11.2056 

  307. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

301.6736 

  308. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

64.3958 

  309. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 257.7703 
  310. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัสวนดสุิต) 
7.9908 

  311. โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (มหาวิทยาลัยสวนดสุิต) 51.0245 
  312. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยสวนดุสติ) 2.6135 
  313. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยสวนดสุิต) 
85.9774 
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  314. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสติ) 245.2088 
  315. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

(สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย) 
117.2972 

  316. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (สถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย) 25.6660 
  317. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (สถาบันดนตรีกลัยาณวิัฒนา) 79.8496 
  318. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา) 
100.4170 

  319. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) 31.6616 
  320. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  

(สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา) 
63.7094 

  321. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา) 0.9759 
  322. โครงการจดัตั้งศูนย์การเรยีนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา  

(สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา) 
9.1619 

  323. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศในการตอบสนองกลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) 

13.1304 

  324. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

646.9917 

  325. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

20.0000 

  326. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 62.9675 
  327. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์) 
38.4502 

  328. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 

1,044.8899 

  329. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั) 

535.5381 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย (19 ผลผลิต 44 โครงการ) 7,940.2637 

เป้าหมาย 2.1 การสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการงานวิจัย และการพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

(11 ผลผลิต 14 โครงการ) 1,180.8384 

  1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ (สป.) 9.3437 
  2. โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน (สป.) 6.2750 
  3. โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

(สป.) 
8.4266 

  4. โครงการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (สป.) 

2.0000 

  5. โครงการเสรมิสร้างศักยภาพและขบัเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี (สป.) 

15.0000 

  6. ผลผลติ : ข้อเสนอแนะดา้นนโยบายและแผน (สป.) 72.8445 
  7. ผลผลติ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี (สป.) 101.4799 
  8. ผลผลติ : การใหบ้รกิารเผยแพร่ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(สป.) 
52.1195 

  9. ผลผลิต : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
(สป.) 

34.2756 

  10. ผลผลติ : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี (พว.) 106.0000 
  11. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบ

อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) (พว.) 
75.3690 

  12. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ (พว.) 29.1040 
  13. ผลผลติ : การจัดทำและผลักดันขอ้เสนอนโยบาย แผน และมาตรการด้าน 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) 
125.8761 
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  14. โครงการ พัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภยัใน 
การเดินอากาศ (สทอภ.) 

6.1000 

  15. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ (สทอภ.) 14.0220 
     1) รายการพัฒนาระบบบรหิารวิกฤตและการปฏิบตัิการแกไ้ขปัญหาไฟป่า

เชิงพื้นที่ 
8.6000 

  
 

   2) รายการพัฒนาระบบบรหิารจัดการการใช้งานโดรนเพื่อความปลอดภัยใน
การใช้ห้วงอากาศ (สทอภ.) 

5.4220 

  16. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบ
อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) (สทน.) 

17.4600 

  17. โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง (สดร.) 71.2971 
  18. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม (สนช.) 46.2468 
  19. ผลผลติ : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม (สนช.) 63.4796 
  20. ผลผลติ : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มศีักยภาพ

เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (ศลช.) 
23.7771 

  21. ผลผลิต : การพัฒนานวัตกรรมชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (วว.) 30.8413 
  22. โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสงู (วว.) 67.7500 
  23. ผลผลติ : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยท้ังในและต่างประเทศ (วช.) 173.0315 
  24. ผลผลติ : ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs (วช.) 22.2106 
  25. โครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยปีทุมวันเพื่อพัฒนาวิชาชีพและ

เทคโนโลยี (สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน) 
6.5085 

เป้าหมาย 2.2 การขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม 

(8 ผลผลิต 30 โครงการ) 6,759.4253 

  1. โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) (สป.) 376.7381 
  2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการ 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (สป.) 
35.6365 
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  3. ผลผลติ : การถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ผู้ประกอบการและชุมชน (วศ.) 12.2542 
  4. โครงการพัฒนาเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ (วศ.) 1.7175 
  5. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครอืข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานดา้นคณุภาพ

ของประเทศ (วศ.) 
7.0400 

  6. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคณุภาพ (วศ.) 3.8242 
  7. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับอตุสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ (วศ.) 
6.0591 

  8. โครงการรับรองผลิตภัณฑ์นวตักรรมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของประเทศ (วศ.) 

9.7481 

  9. โครงการส่งเสริมการนำ ววน. เพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชดำริ (วศ.) 2.0439 
  10. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร(Food Innopolis)และการพัฒนานกัรบ

อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) (วศ.) 
8.6932 

  11. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทาง
การแพทย์ (วศ.) 

6.5093 

  12. โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์ (วศ.) 

3.5300 

  13. ผลผลติ : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคณุภาพ (วศ.) 73.2413 
  14. ผลผลติ : ห้องปฏิบัติการทีไ่ดร้ับการพัฒนาและรับรองความสามารถ (วศ.) 10.2832 
  15. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร (ปส.) 
141.8851 

  16. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ (ปส.) 4.0917 
  17. ผลผลติ : โครงสร้างพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม (พว.) 10.5000 
  18. โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) (พว.) 2,464.1972 
  19. โครงการพัฒนาความสามารถดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัแก่ครูและเยาวชนในพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พว.) 
4.6000 
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  20. โครงการพัฒนาทักษะดา้น Industrial Internet of Things (IIoT)  
แบบเข้มข้นสำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา (พว.) 

9.5000 

  21. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียน 
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พว.) 

5.0000 

  22. โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง 
(พว.) 

119.1000 

  23. ผลผลติ : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและ
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พว.) 

168.1850 

  24. โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (มว.) 220.5700 
  25. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ดิจิทัล ข้อมูล และปญัญาประดิษฐ ์(มว.) 
16.1833 

  26. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ 
(มว.) 

10.5887 

  27. โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคณุภาพเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (มว.) 

2.7729 

  28. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทาง
การแพทย์ (มว.) 

9.4161 

  29. ผลผลติ : การพัฒนาระบบมาตรวทิยา (มว.) 85.8994 
  30. โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพือ่การพัฒนา (THEOS-2) (สทอภ.) 2,022.3300 
  31. โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน (สซ.) 121.1871 
  32. โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และ

ห้องปฏิบัติการ (สซ.) 
65.9465 

  33. โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (Geodesy) (สดร.) 146.6893 
  34. ผลผลติ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ (สดร.) 179.6606 
  35. โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคณุภาพเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (วว.) 
51.4090 
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  36. ผลผลติ : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) 95.1108 
  37. โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) (อพ.) 119.8840 
  38. โครงการบรูณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 127.4000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจฐานราก ด้วยการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(48 ผลผลิต 108 โครงการ) 10,251.0980 

เป้าหมาย 3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดล้อม  
และคุณภาพชีวิต 

(48 ผลผลิต 108 โครงการ) 10,251.0980 

  1. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้ชุมชน  (สป.) 47.0400 
  2. โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

(สป.) 
156.6977 

  3. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (สป.) 65.9360 
  4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้) (สป.) 6.6841 
  5. โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน (โคเนื้อ แพะ ไก่เบตง)  

(ภาคใต้ชายแดน) (สป.) 
6.8631 

  6. โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรมภูมภิาค (สป.) 

19.9000 

  7. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้ชุมชน (วศ.) 14.0444 
  8. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสขีอง

ประเทศ (ปส.) 
19.2987 

  9. โครงการส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมสีภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม (พว.) 74.9784 
  10. โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสูส่ินค้าชนิดใหม่ 

ตามศักยภาพพื้นที ่(พว.) 
10.0000 

  11. โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกจิชีวภาพ (Bio Economy)ให้เป็นฐานรายได้
ใหม่ท่ีสำคัญของภาค (พว.) 

10.0000 
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  12. โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน (พว.) 12.5000 
  13. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (พว.) 48.0000 
  14. ผลผลติ : การบริการข้อมูลดาวเทยีมและภูมสิารสนเทศ (สทอภ.) 73.1147 
  15. ผลผลติ : การจัดทำและพัฒนาภูมสิารสนเทศ (สทอภ.) 37.8548 
 16. โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน (สนช.) 9.2230 
 17. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค (สนช.) 10.1923 
 18. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรรายย่อยทำเกษตรแบบผสมผสานและ

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน (สนช.) 
32.0300 

 19. โครงการการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการสร้างศักยภาพและ
คุณค่าเพิม่ เพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ (สสน.) 

13.9902 

  20. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้ำ (สสน.) 

108.8152 

    1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงและระบบสารสนเทศดา้นการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 

22.8205 

     2) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

32.0000 

     3) โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วม ในพ้ืนท่ีเขตเมือง  4.1228 
     4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสำรวจแบบเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการ

ติดตามและวิเคราะหส์ถานการณน์้ำ ระยะที่ 2 (MMS) 
7.0000 

     5) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ำจาก
คลังข้อมูลขนาดใหญ ่

8.4270 

     6) โครงการส่งเสรมิ สนับสนุน และขยายผลการดำเนินงานสนอง 
แนวพระราชดำริด้านการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 

5.1292 

     7) โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

29.3157 
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  21. ผลผลติ : ฐานความรู้ และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและ
การเกษตร (สสน.) 

31.3248 

 22. ผลผลติ : การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 34.4600 
 23. โครงการพัฒนาการผลิตและการคา้ผลไมภ้าคตะวันออก ให้เป็นศูนยผ์ลไม้

เมืองร้อนแห่งเอเชีย (สทน.) 
4.1682 

     1) โครงการลดการใช้สารเคมีดว้ยการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิค
แมลงวันเป็นหมันในพ้ืนท่ีผลิตผลไม้ 

2.0290 

     2) โครงการลดการใช้สารเคมีดว้ยการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิค
แมลงวันเป็นหมัน (เฟสการยกระดับเพื่อการส่งออก)  

2.1392 

 24. ผลผลติ : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 160.4905 
  25. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์และการบริการดา้นชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อ

รองรับสังคมผู้สูงอายุ (ศลช.) 
52.2423 

  26. โครงการพัฒนาการผลิตและการคา้ไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนยผ์ลไม้เมื่อง
ร้อนแห่งเอเชีย (วว.) 

3.0000 

  27. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (วว.) 5.0000 
  28. โครงการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพือ่การ

พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ (วช.) 
485.0879 

  29. โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 4.0000 
  30. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์  

(สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 
1.3500 

  31. โครงการพฒันาการผลติสินคา้ด้านการเกษตรภาคตะวันออก (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 1.2317 
  32. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 10.6158 
  33. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 1.2406 
  34. โครงการศูนย์วิจยัและพัฒนาเกษตรอัจฉรยิะ (Smart Farm) (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 15.7219 
  35. โครงการศนูย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้านแพรวากาฬสินธุ์ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 11.6195 
  36. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 2.3361 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  37. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

8.0000 

  38. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข  
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

140.3045 

  39. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 9.7486 
  40. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยมหาสารคาม) 19.9930 
  41. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข  

(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
74.3506 

  42. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 0.6785 
  43. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 3.0000 
  44. โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
22.3555 

  45. ผลผลิต : ผลงานทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร) 0.2000 
  46. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) 9.0000 
  47. ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ) 3.0000 
  48. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี) 
40.1459 

  49. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 

28.4089 

  50. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 

36.2168 

  51. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 

34.6196 

  52. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 

34.3139 

  53. โครงการพัฒนาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 (มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย) 40.0000 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  54. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย) 9.2784 
  55. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่) 11.7090 
  56. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 
28.7355 

  57. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 

39.0084 

  58. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 

31.6371 

  59. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 

45.8544 

  60. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

29.6762 

  61. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

28.8272 

  62. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

36.7642 

  63. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

4.2700 

  64. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

34.4511 

  65. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์) 

43.6374 

  66. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์) 3.0000 
  67. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร) 3.4500 
  68. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 
35.6800 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  69. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา) 

41.1653 

  70. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม) 2.8192 
  71. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
36.8230 

  72. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 

33.0523 

  73. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรุี) 1.6315 
  74. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 
31.6775 

  75. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็) 

33.5780 

  76. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 

35.4201 

  77. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 

34.0891 

  78. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็) 

33.7999 

  79. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร)์ 

34.0739 

  80. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์) 1.1359 
  81. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพพรรณี) 1.9800 
  82. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) 
33.2881 

  83. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 

36.0305 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง / เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  84. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย) 0.5000 
  85. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 
30.8417 

  86. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 

33.2990 

  87. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ) 

32.2227 

  88. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 

32.0393 

  89. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร) 1.5000 
  90. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 
21.2974 

  91. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

40.0512 

  92. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน)ี 

26.7615 

  93. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 11.7333 
  94. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานี) 4.5000 
  95. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 
34.9508 

  96. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง) 0.4807 
  97. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 
25.3326 

  98. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี) 0.5000 
  99. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี) 
31.7911 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
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  100. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์) 3.1550 
  101. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์) 
40.3422 

  102. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน)ี 

24.8963 

  103. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี) 5.0000 
  104. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวัย 

(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
8.0000 

  105. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 27.0387 
  106. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 14.6544 
  107. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 0.4500 
  108. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

30.0000 

  109. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

14.3227 

  110. โครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชยี (AVRDC) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 15.7443 
  111. โครงการยกระดับศูนย์เรียนรูเ้ชิงวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ - เกษตรใน

พื้นที่ภาคกลาง ภายใตค้วามร่วมกนัระหว่างสถาบันการศึกษาและกลุ่มปราชญ์
เกษตรกรเพื่อสนับสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

1.5000 

  112. โครงการนวัตกรรมการแปรรูปผลติภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

1.1250 

  113. โครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังโดยการใช้เทคโนโลยี
ภูมิคุ้มกันโรคขั้นสูงเพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดโรคในพื้นที่อีสานตอนบนลุ่มน้ำโขง 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

3.0000 

  114. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 6.0100 
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  115. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

284.1470 

  116. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวัย 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

8.0000 

  117. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวัย 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

6.0000 

  118. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 17.3766 
  119. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
52.6730 

  120. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 0.0355 
  121. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี) 21.5500 
  122. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
575.2075 

    1) โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบตัิการฝึกทักษะทันตแพทย ์ 74.9865 
     2) โครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 500.2210 
  123. โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกจิชีวภาพ (Bio economy) ให้เป็นฐาน

รายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

40.0000 

  124. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 17.0570 
  125. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
848.9538 

  126. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวัย 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

10.0000 

  127. โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยพะเยา) 94.9558 
  128. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหดิล) 74.6700 
  129. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยมหดิล) 1,561.0362 
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  130. โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนยว์ิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดนิทร์ 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 

303.5530 

  131. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวัย 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 

8.0000 

  132. โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลยัมหดิล) 236.7228 
  133. โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล (มหาวิทยาลยัมหิดล) 155.6218 
  134. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางดา้นสาธารณสุข (มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง) 420.3663 
  135. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง) 
14.9070 

  136. โครงการระบบนิเวศการท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 23.1005 
  137. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 328.6681 
  138. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแมโ่จ้) 12.3213 
  139. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยแมโ่จ้) 46.5440 
  140. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางดา้นสาธารณสุข (มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์) 740.9678 
  141. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
10.0000 

  142. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

87.9854 

  143. โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปญัญานันทภิกขุชลประทาน  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

279.9054 

  144. โครงการส่งเสริมการแปรรปูสินค้าเกษตรในระดับชุมชน  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

0.3133 

  145. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้ชุมชน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 0.2160 
  146. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
271.5578 
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  147. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวัย 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

6.0000 

  148. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพช้ันนำ
ของโลก (มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์) 

240.0000 

  149. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 3.7144 
  150. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยสวนดุสติ) 16.5100 
  151. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยสวนดุสติ) 4.3809 
  152. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ  

(สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย) 
0.9900 

  153. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา) 4.5614 
  154. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (สถาบันดนตรีกลัยาณิวฒันา) 6.8000 
  155. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) 1.1050 
  156. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์) 9.6526 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการและการปฏิรูป
ระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (6 ผลผลิต 3 โครงการ) 20,241.4099 

เป้าหมาย 4.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม มีระบบจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
คุ้มค่าต่อการลงทุนในการจัดการศึกษา และการวิจัย 
เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

(6 ผลผลิต 3 โครงการ) 20,241.4099 

  1. โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (สป.) 0.9197 
  2. ผลผลติ : การบริการสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วศ.) 0.5979 
  3. ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (วศ.) 18.1742 
  4. โครงการเพิม่ศักยภาพกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุก เพื่อป้องกันการ

กระทำผดิตามกฎหมาย (ปส.) 
41.4754 

  5. ผลผลติ : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี (ปส.) 

38.1127 
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  6. ผลผลติ : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการดา้นนิวเคลียร์
และรังสี (ปส.) 

75.4262 

  7. ผลผลติ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
การบริหารระบบงบประมาณและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมใหม้ีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ (สกสว.) 

97.7983 

  8. ผลผลติ : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม (สกสว.) 19,916.6305 
  9. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ) 
52.2750 

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 75,935.3597 

รวมท้ังสิ้น (283 ผลผลิต 314 โครงการ) 149,695.7147 
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3.2.2 ผลผลิต - โครงการของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน 
 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จำนวนรวมทั้งสิ้น 149,695.7147 ล้านบาท จำแนกตามแผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบุคลาการภาครัฐ 
75,935.3597 ล้านบาท แผนงานพ้ืนฐาน 27,183.9711 ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์ 40,852.5646 ล้านบาท
และแผนงานบูรณาการ 5,723.8193 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6 สรุปผลผลิต - โครงการของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน 
 

แผนงาน จำนวน 
ผลผลิต - โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 75,935.3597  

2. แผนงานพ้ืนฐาน 276 ผลผลิต 4 โครงการ 27,183.9711  
2.1  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 33 ผลผลิต 1 โครงการ 2,143.8570  
2.2  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศกัยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
242 ผลผลติ 3 โครงการ 25,008.7893  

2.3  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวติ 
ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

1 ผลผลิต 31.3248  

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 234 โครงการ 40,852.5646  
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม

แห่งชาติและระบบบรหิารจดัการภัยพิบัติ 
1 โครงการ 19.2987  

3.2 แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

4 โครงการ 31.7016  

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า 5 โครงการ 58.9084  
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 1 ผลผลิต 19,916.6305  
3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวตักรรม 
1 ผลผลิต 14 โครงการ 5,606.6925  

3.6 แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อสนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

4 ผลผลิต 12 โครงการ 717.5215  

3.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1 ผลผลิต 2 โครงการ 545.8416  
3.8 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคณุภาพการศึกษาและการ

เรียนรู ้
2 โครงการ 20.0000  

3.9 แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสร้างให้คนมีสุขภาวะทีด่ ี 22 โครงการ 5,735.0083  
3.10 แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนา

และเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
70 โครงการ 5,967.7811  

3.11 แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งพลังทางสังคม 39 โครงการ 1,324.8001  
3.12 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 60 โครงการ 879.4831  
3.13 แผนงานยุทธศาสตรส์ร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนรุักษ์ 

ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
1 โครงการ 14.9070  

3.14 แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อสนบัสนุนด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการ 13.9902  
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แผนงาน จำนวน 
ผลผลิต - โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

4. แผนงานบูรณาการ 77 โครงการ 5,723.8193  
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้
4 โครงการ 129.6625  

4.2 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

1 โครงการ 6.3375  

4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 22 โครงการ 891.9342  
4.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล 
13 โครงการ 760.3374  

4.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอนาคต 

9 โครงการ 198.4015  

4.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 11 โครงการ 2,890.6776  
4.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 1 โครงการ 23.1005  
4.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบ 

โลจสิติกส ์
3 โครงการ 192.9500  

4.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 5 โครงการ 109.6137  
4.10 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

สังคมสูงวัย 
4 โครงการ 367.9435  

4.11 แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 1 โครงการ 108.8152  
4.12 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดจิิทัล 2 โครงการ 43.1260  
4.13 แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 โครงการ 0.9197  

รวมงบประมาณทั้งหมด 
ของกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 283 ผลผลิต 314 โครงการ 149,695.7147  
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ตารางท่ี 7 ผลผลิต - โครงการของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน 
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

แผนงาน ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 75,935.3597 

2. แผนงานพื้นฐาน (276 ผลผลิต 4 โครงการ) 27,183.9711 
    2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั (33 ผลผลิต 1 โครงการ) 2,143.8570 

  1. ผลผลติ : ข้อเสนอแนะดา้นนโยบายและแผน (สป.) 72.8445 
  2. ผลผลติ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี (สป.) 101.4799  

3. ผลผลติ : การใหบ้รกิารเผยแพร่ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(สป.) 

52.1195 
 

4. ผลผลติ : ความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม 
(สป.) 

34.2756 
 

5. โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรมภูมภิาค (สป.) 

19.9000 
 

6. ผลผลติ : การถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ผู้ประกอบการและชุมชน (วศ.) 12.2542  
7. ผลผลติ : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคณุภาพ (วศ.) 73.2413  
8. ผลผลติ : ห้องปฏิบัติการทีไ่ดร้ับการพัฒนาและรับรองความสามารถ (วศ.) 10.2832  
9. ผลผลติ : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา (วศ.) 3.2461  
10. ผลผลติ : การบริการสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วศ.) 0.5979  
11. ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (วศ.) 18.1742  
12. ผลผลติ : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์และรังสี (ปส.) 
38.1127 

 
13. ผลผลติ : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการดา้นนิวเคลียร์

และรังสี (ปส.) 
75.4262 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

แผนงาน ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 
 

14. ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี (ปส.) 2.9250  
15. ผลผลติ : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและ

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พว.) 
168.1850 

 
16. ผลผลติ : การพัฒนาระบบมาตรวทิยา (มว.) 85.8994  
17. ผลผลติ : การจัดทำและผลักดันขอ้เสนอนโยบาย แผน และมาตรการด้าน 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) 
125.8761 

 
18. ผลผลติ : การบริการข้อมูลดาวเทยีมและภูมสิารสนเทศ (สทอภ.) 73.1147  
19. ผลผลติ : การจัดทำและพัฒนาภูมสิารสนเทศ (สทอภ.) 37.8548  
20. ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 31.5885  
21. ผลผลติ : การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 34.4600  
22. ผลผลติ : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลยีร์ (สทน.) 3.8440  
23. ผลผลิต : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 3.2291  
24. ผลผลติ : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 160.4905  
25. ผลผลติ : การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละพัฒนาทุนมนุษย์ดา้นเทคโนโลยีแสง

ซินโครตรอน (สซ.) 
21.3557 

 
26. ผลผลติ : การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่

ภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ (สซ.) 
61.9488 

 
27. ผลผลติ : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตรโ์ดยการสร้างเครอืข่าย/ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ (สดร.) 
79.1574 

 
28. ผลผลติ : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม (สนช.) 63.4796  
29. ผลผลติ : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มศีักยภาพ

เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (ศลช.) 
23.7771 

 
30. ผลผลติ : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) 95.1108  
31. ผลผลติ : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ (อพ.) 266.5648  
32. ผลผลติ : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยท้ังในและต่างประเทศ (วช.) 173.0315  
33. ผลผลติ : ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs (วช.) 22.2106 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

แผนงาน ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 
 

34. ผลผลติ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
การบริหารระบบงบประมาณและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมใหม้ีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ (สกสว.) 

97.7983 

    2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ (242 ผลผลิต 3 โครงการ) 25,008.7893 

  1. ผลผลติ : นโยบายและแผนด้านการศึกษา (สป.) 57.7740 
  2. ผลผลติ : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา (สป.) 196.5910 
  3. ผลผลิต : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (สป.) 1,271.4069 
  4. โครงการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพือ่การ

พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ (วช.) 
485.0879 

  5. ผลผลติ : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 316.1320 
  6. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 10.6158 
  7. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 1.2406 
  8. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 60.3113 
  9. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ์) 163.2361 
  10. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 2.6040 
  11. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนครพนม) 11.5360 
  12. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(มหาวิทยาลยันครพนม) 291.6668 
  13. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยนครพนม) 12.2755 
  14. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(มหาวิทยาลยันเรศวร) 165.9087 
  15. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 351.9201 
  16. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 55.8772 
  17. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 2.3361 
  18. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 
171.7762 
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  19. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 

3.5202 

  20. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์) 4.7099 
  21. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 12.1116 
  22. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
65.0933 

  23. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) 45.8191 
  24. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 186.0755 
  25. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 
29.7365 

  26. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

141.2115 

  27. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 70.1213 
  28. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
52.3602 

  29. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 13.6304 
  30. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 0.6785 
  31. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 3.0000 
  32. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 
208.0455 

  33. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ) 

81.4199 

  34. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ) 

147.4307 

  35. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก) 

99.5700 
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  36. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก) 

3.5768 

  37. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี) 

372.5340 

  38. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี) 

14.5312 

  39. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร) 

161.8865 

  40. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร) 

9.3748 

  41. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร) 

0.2000 

  42. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) 

37.0907 

  43. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) 

223.7121 

  44. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา) 

224.9394 

  45. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา) 

6.3200 

  46. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) 9.0000 
  47. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย) 
147.6078 

  48. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย) 

30.2609 
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  49. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ) 

234.7876 

  50. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ) 

18.6335 

  51. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ) 3.0000 
  52. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน) 
348.3545 

  53. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน) 

10.2196 

  54. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 39.5030 
  55. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี) 
113.2660 

  56. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 99.9759 
  57. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 
71.7732 

  58. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 

6.8862 

  59. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 

107.1066 

  60. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 38.3817 
  61. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 93.4352 
  62. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 
37.4158 

  63. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 18.2552 
  64. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 
65.5308 
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  65. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย) 18.2133 
  66. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 56.9970 
  67. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย) 9.2784 
  68. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 84.2643 
  69. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 
105.2866 

  70. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่) 11.7090 
  71. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 64.2696 
  72. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 
53.3971 

  73. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 21.3080 
  74. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 
168.8314 

  75. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 22.8101 
  76. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 
121.4354 

  77. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม) 6.7540 
  78. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 169.9926 
  79. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 
33.1661 

  80. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

7.4795 

  81. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ตำบลท่าง้ิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

11.1000 
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  82. โครงการก่อสร้างอาคารหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  
ตำบลท่าง้ิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

55.2780 

  83. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

27.5728 

  84. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

61.7765 

  85. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

88.3173 

  86. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 189.1597 
  87. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
75.5047 

  88. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

36.3380 

  89. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

50.3772 

  90. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา) 4.2700 
  91. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) 116.9378 
  92. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์) 
54.6175 

  93. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย์) 18.5619 
  94. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์) 3.0000 
  95. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 91.8064 
  96. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 
47.6977 

  97. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร) 3.4500 
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  98. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา) 

105.9518 

  99. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา) 

5.1373 

  100. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 53.3673 
  101. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
89.6377 

  102. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม) 2.8192 
  103. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
12.6400 

  104. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 

103.3942 

  105. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี) 4.1820 
  106. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 77.9390 
  107. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรุี) 1.6315 
  108. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 36.4627 
  109. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 
41.7412 

  110. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 77.0042 
  111. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต) 4.7256 
  112. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็) 
24.0528 

  113. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 107.7269 
  114. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 
42.8396 
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  115. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 

103.9627 

  116. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 65.3721 
  117. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 96.0873 
  118. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็) 
17.1105 

  119. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด) 23.8404 
  120. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร)์ 
39.9746 

  121. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์) 87.1141 
  122. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์) 1.1359 
  123. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) 168.8939 
  124. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) 
20.6787 

  125. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) 

0.9360 

  126. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพพรรณี) 1.9800 
  127. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 59.2818 
  128. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 
55.4710 

  129. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 28.3179 
  130. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 
46.9274 

  131. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย) 0.5000 
  132. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 
103.4221 
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  133. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 

81.7585 

  134. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 

9.8500 

  135. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 139.8320 
  136. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ) 
109.4241 

  137. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 54.5320 
  138. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 
52.7582 

  139. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร) 1.5000 
  140. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 81.8264 
  141. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 
98.5949 

  142. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

92.4283 

  143. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

78.9829 

  144. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 72.4808 
  145. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 130.3378 
  146. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน)ี 
162.4885 

  147. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน)ี 

7.6746 

  148. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานี) 4.5000 
  149. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 26.0688 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

แผนงาน ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  150. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 

146.4919 

  151. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์) 4.2900 
  152. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์) 3.2663 
  153. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง) 32.9774 
  154. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 
51.9851 

  155. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง) 0.4807 
  156. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 26.6712 
  157. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี) 
33.6644 

  158. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี) 14.0775  
159. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี) 0.5000 

  160. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 105.9291 
  161. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์) 
102.5356 

  162. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์) 3.1550 
  163. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน)ี 
83.8518 

  164. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน)ี 

45.1643 

  165. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี) 13.2091 
  166. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี) 5.0000 
  167. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
217.4334 

  168. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย) 398.4800 
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  169. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 107.8307 
  170. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 27.0387 
  171. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
898.2776 

  172. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

87.9988 

  173. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 55.9891 
  174. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 14.6544 
  175. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 0.4500 
  176. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
398.9801 

  177. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 110.6892 
  178. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 38.1777 
  179. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 6.0100 
  180. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
272.8949 

  181. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 257.7837 
  182. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 53.9663 
  183. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 17.3766 
  184. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 0.0355 
  185. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) 213.0717 
  186. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(มหาวิทยาลยัทักษณิ) 182.7076 
  187. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) 109.0636 
  188. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
222.8746 
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  189. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

419.3816 

  190. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี) 21.5500 
  191. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
454.4814 

  192. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 17.0570 
  193. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
251.4473 

  194. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

269.7595 

  195. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 123.9681 
  196. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยบูรพา) 45.7076 
  197. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยบูรพา) 35.8701 
  198. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยบรูพา) 46.9785 
  199. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยพะเยา) 3.5262 
  200. ผลผลติ : ผูส้ำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(มหาวิทยาลยัพะเยา) 102.3073 
  201. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยพะเยา) 256.1528 
  202. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
237.9265 

  203. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 409.9516 
  204. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 54.5229 
  205. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหดิล) 74.6700 
  206. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 308.4375 
  207. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 
18.3077 

  208. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 328.6681 



 
 

 

 
3 - 70 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

แผนงาน ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  209. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแมโ่จ้) 12.3213 
  210. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยแมโ่จ้) 46.5440 
  211. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 
107.1467 

  212. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 12.7511 
  213. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์) 10.6018 
  214. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์) 118.7246 
  215. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ) 304.8982 
  216. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
206.2334 

  217. ผลผลิต : ผูส้ำเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ) 145.8252 
  218. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศลิปากร) 151.8952 
  219. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
163.1300 

  220. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 22.3600 
  221. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (มหาวิทยาลัยศลิปากร) 0.4163 
  222. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
301.6736 

  223. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

64.3958 

  224. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 257.7703 
  225. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 3.7144 
  226. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยสวนดุสติ) 2.6135 
  227. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(มหาวิทยาลัยสวนดสุิต) 
85.9774 

  228. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสติ) 245.2088 
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  229. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยสวนดุสติ) 4.3809 
  230. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

(สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย) 
117.2972 

  231. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ  
(สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย) 

0.9900 

  232. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (สถาบันดนตรีกลัยาณวิัฒนา) 79.8496 
  233. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา) 4.5614 
  234. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (สถาบันดนตรีกลัยาณิวฒันา) 6.8000 
  235. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา) 
100.4170 

  236. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) 31.6616 
  237. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  

(สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา) 
63.7094 

  238. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) 1.1050 
  239. ผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม (สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา) 0.9759 
  240. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
646.9917 

  241. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์) 

62.9675 

  242. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์) 

38.4502 

  243. ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์) 9.6526 
  244. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  

(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 
1,044.8899 

  245. ผลผลติ : ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
(มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั) 

535.5381 



 
 

 

 
3 - 72 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

แผนงาน ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

    2.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (1 ผลผลิต) 31.3248 

  1. ผลผลติ : ฐานความรู้ และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและ
การเกษตร (สสน.) 

31.3248 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ (6 ผลผลิต 234 โครงการ) 40,852.5646 
    3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (1 โครงการ) 19.2987 

  1. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ (ปส.) 19.2987 
    3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ (4 โครงการ) 31.7016 

  1. โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน (สป.) 6.2750 
  2. โครงการผลักดันความร่วมมอืระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน (สป.) 8.4266 
  3. โครงการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (สป.) 
2.0000 

  4. โครงการเสรมิสร้างศักยภาพและขบัเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี (สป.) 

15.0000 

    3.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (5 โครงการ) 58.9084 
  1. โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉรยิะ (Smart Farm)  

(มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 
15.7219 

  2. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้านแพรวากาฬสินธุ์  
(มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 

11.6195 

  3. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 14.3227 
  4. โครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชยี (AVRDC) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 15.7443 
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  5. โครงการยกระดับศูนย์เรียนรูเ้ชิงวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  
- เกษตร ในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้ความร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและกลุ่ม
ปราชญ์เกษตรกรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

1.5000 

    3.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม (1 ผลผลิต) 19,916.6305 

  1. ผลผลติ : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม (สกสว.) 19,916.6305 
    3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (1 ผลผลิต 14 โครงการ) 5,606.6925 

  1. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะที่ 3 (สป.) 

94.3242 

  2. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 3+ 
(สป.) 

648.5131 

  3. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีน โดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 (สป.) 

405.7000 

  4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีน โดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 (สป.) 

101.0000 

  5. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะที่ 4 (สป.) 

751.4632 

  6. โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) (สป.) 376.7381 
  7. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการดา้น

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (สป.) 
35.6365 

  8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สป.) 406.7936 
  9. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร (ปส.) 
141.8851 

  10. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ (ปส.) 4.0917 
  11. โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (มว.) 220.5700 
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  12. โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพือ่การพัฒนา (THEOS-2) (สทอภ.) 2,022.3300 
  13. โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (Geodesy) (สดร.) 146.6893 
  14. ผลผลติ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ (สดร.) 179.6606 
  15. โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง (สดร.) 71.2971 
    3.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขนั (4 ผลผลิต 12 โครงการ) 717.5215 

  1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ (สป.) 9.3437 
  2. โครงการพัฒนาเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (วศ.) 1.7175 
  3. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครอืข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานดา้นคณุภาพ

ของประเทศ (วศ.) 
7.0400 

  4. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคณุภาพ (วศ.) 3.8242 
  5. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับอตุสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ (วศ.) 
6.0591 

  6. โครงการรับรองผลิตภัณฑ์นวตักรรมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของประเทศ (วศ.) 

9.7481 

  7. โครงการส่งเสริมการนำ ววน. เพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชดำริ (วศ.) 2.0439 
  8. โครงการเพิม่ศักยภาพกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุก เพื่อป้องกันการ

กระทำผดิตามกฎหมาย (ปส.) 
41.4754 

  9. ผลผลติ : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี (พว.) 106.0000 
  10. ผลผลติ : โครงสร้างพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม (พว.) 10.5000 
  11. ผลผลติ : การพัฒนาและส่งเสริมบคุลากรวิจยั (พว.) 135.6639 
  12. โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน (สซ.) 121.1871 
  13. โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และ

ห้องปฏิบัติการ (สซ.) 
65.9465 

  14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม (สนช.) 46.2468 
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  15. ผลผลติ : การพัฒนานวัตกรรมชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(วว.) 

30.8413 

  16. โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) (อพ.) 119.8840 
    3.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต (1 ผลผลิต 2 โครงการ) 545.8416 

  1. ผลผลติ : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ (สดร.) 

25.8790 

  2. โครงการเสรมิสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (อพ.) 

468.9381 

  3. โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (มหาวิทยาลัยสวนดสุิต) 51.0245 
    3.8 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู ้ (2 โครงการ) 20.0000 

  1. โครงการพัฒนาและส่งเสรมิการเรียนรู้ผ่านการเรยีนออนไลน์ (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 2.0000 
  2. โครงการขบัเคลือ่นการจัดการศึกษาเพื่อความสขุของชุมชน (สถาบันวิทยาลยัชุมชน) 18.0000 
    3.9 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุข
ภาวะที่ดี (22 โครงการ) 5,735.0083 

  1. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวัย 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

8.0000 

  2. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข  
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

140.3045 

  3. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข  
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

74.3506 

  4. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวัย 
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 

8.0000 
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  5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

30.0000 

  6. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

284.1470 

  7. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

8.0000 

  8. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

6.0000 

  9. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

52.6730 

  10. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข   
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

575.2075  

     1) โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบตัิการฝึกทักษะทันตแพทย ์ 74.9865 
     2) โครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 500.2210 
  11. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
848.9538 

  12. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

10.0000 

  13. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยมหดิล) 1,561.0362 
  14. โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนยว์ิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดนิทร์ 

(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
303.5530 

  15. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 

8.0000 

  16. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 420.3663 
  17. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 740.9678 
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  18. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

10.0000 

  19. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

87.9854 

  20. โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปญัญานันทภิกขุชลประทาน  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

279.9054 

  21. โครงการเพิม่ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

271.5578 

  22. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

6.0000 

    3.10 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

(70 โครงการ) 5,967.7811 

  1. โครงการผลติและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (สป.) 

286.9532 

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละบุคลากรอุดมศึกษา (สป.) 21.2040 
  3. โครงการยุวชนสร้างชาติ (สป.) 41.0000 
  4. โครงการผลติบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (สป.) 1,142.7043 
  5. โครงการพัฒนามหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย เพื่อการจดัการเรียนการสอน 

ในระบบเปิด (Thai-MOOC) (สป.) 
25.0000 

  6. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สป.) 212.5000 
  7. โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) (สป.) 30.0000 
  8. โครงการปญัญาประดิษฐส์ำหรับทกุคน (AI for all) (สป.) 17.0000 
  9. โครงการพัฒนาระบบข้อมลูขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ 

อววน. (Big Data) (สป.) 
29.9758 

  10. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยนครพนม) 17.9760 
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  11. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 69.0000 
  12. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยนเรศวร) 18.3440 
  13. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 16.5100 
  14. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 132.2800 
  15. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 9.7486 
  16. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยมหาสารคาม) 19.9930 
  17. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 4.8000 
  18. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี) 13.2080 
  19. โครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยปีทุมวันเพื่อพัฒนาวิชาชีพและ

เทคโนโลยี (สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน) 
6.5085 

  20. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ) 

52.2750 

  21. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
– ครุภัณฑ์โครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี) 

6.3055 

  22. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร) 

13.5000 

  23. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) 

38.0000 

  24. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา) 

90.5580 

  25. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย) 

57.8569 

  26. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ) 

8.9376 
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  27. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน) 

157.7221 

  28. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภมูิ) 7.4848 
  29. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม) 7.0400 
  30. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุี) 2.5680 
  31. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 2.5680 
  32. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 13.2080 
  33. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 11.7333 
  34. โครงการเพิม่การผลติและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน)ี 
2.5680 

  35. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 218.5268 
  36. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 342.7824 
  37. โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
79.6937 

  38. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีการเรียนการสอนพฤกษศาสตร์ เพื่อการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

0.2523 

  39. โครงการจดัการศึกษาฝึกภาคทางทะเล นิสติพาณิชยนาวีนานาชาติ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

15.3000 

  40. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 413.2000 
  41. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 17.4280 
  42. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 151.2695 
  43. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 16.5100 
  44. โครงการจดัตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี   
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

350.6855 
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  45. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

1.9980 

  46. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 16.4000 
  47. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 10.5664 
  48. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 42.0000 
  49. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์) 16.5100 
  50. โครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตบณัฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
193.6280 

  51. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยบรูพา) 356.2347 
  52. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยบูรพา) 25.6820 
  53. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยพะเยา) 30.0000 
  54. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยพะเยา) 19.8120 
  55. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยมหิดล) 294.4000 
  56. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยมหิดล) 88.0020 
  57. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 65.6000 
  58. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 19.8120 
  59. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด ์4.0 

(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 
46.9176 

  60. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 3.2000 
  61. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ์) 13.2080 
  62. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 303.1320 
  63. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ) 24.1445 
  64. โครงการผลติแพทย์เพิ่ม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 92.2478 
  65. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์) 27.1390 
  66. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (มหาวทิยาลัยสวนดุสติ) 16.5100 
  67. โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม (สถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย) 25.6660 
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  68. โครงการจดัตั้งศูนย์การเรยีนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา  
(สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา) 

9.1619 

  69. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศในการตอบสนองกลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) 

13.1304 

  70. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

20.0000 

    3.11 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง 
ทางสังคม (39 โครงการ) 1,324.8001 

  1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี) 

40.1459 

  2. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 

28.4089 

  3. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 

36.2168 

  4. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) 

34.6196 

  5. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 

34.3139 

  6. โครงการพัฒนาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 (มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย) 40.0000 
  7. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 
28.7355 

  8. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 

39.0084 

  9. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 

31.6371 
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  10. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 

45.8544 

  11. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

29.6762 

  12. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

28.8272 

  13. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

36.7642 

  14. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

34.4511 

  15. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์) 

43.6374 

  16. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 

35.6800 

  17. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา) 

41.1653 

  18. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 

36.8230 

  19. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 

33.0523 

  20. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 

31.6775 

  21. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็) 

33.5780 

  22. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 

35.4201 
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  23. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 

34.0891 

  24. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็) 

33.7999 

  25. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร)์ 

34.0739 

  26. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) 

33.2881 

  27. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 

36.0305 

  28. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 

30.8417 

  29. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 

33.2990 

  30. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ) 

32.2227 

  31. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 

32.0393 

  32. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 

21.2974 

  33. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

40.0512 

  34. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน)ี 

26.7615 

  35. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 

34.9508 
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  36. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 

25.3326 

  37. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี) 

31.7911 

  38. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์) 

40.3422 

  39. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน)ี 

24.8963 

    3.12 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา (60 โครงการ) 879.4831 

  1. โครงการผลติครเูพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สป.) 315.5394 
  2. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สป.) 108.4200 
  3. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 
16.1824 

  4. โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 1.3000 
  5. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยันครพนม) 
30.0758 

  6. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยันเรศวร) 

11.0854 

  7. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์) 

18.1459 

  8. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) 

15.7649 

  9. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัรามคำแหง) 

19.9758 
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  10. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

0.2547 

  11. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี) 

2.6176 

  12. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 

3.1111 

  13. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบรุี) 

2.4800 

  14. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร) 

0.4246 

  15. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม) 

0.9013 

  16. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย) 

2.5795 

  17. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่) 

3.4128 

  18. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี) 

9.9904 

  19. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี) 

0.7617 

  20. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม) 

4.6870 

  21. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา) 

4.8893 

  22. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

2.8898 
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  23. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์) 

1.8115 

  24. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

7.9448 

  25. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุีรมัย์) 

2.7495 

  26. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร) 

6.9793 

  27. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

8.0268 

  28. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม) 

2.7653 

  29. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี) 

1.9403 

  30. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต) 

3.0451 

  31. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม) 

5.1431 

  32. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา) 

1.7402 

  33. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด) 

1.2280 

  34. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์) 

2.6280 

  35. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณี) 

1.5659 
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  36. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง) 

0.3486 

  37. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย) 

2.3192 

  38. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี) 

13.4210 

  39. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ) 

0.9040 

  40. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร) 

1.1476 

  41. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา) 

2.2545 

  42. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา) 

9.0425 

  43. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์) 

1.0492 

  44. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 

3.1336 

  45. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏอดุรธานี) 

3.4039 

  46. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์) 

6.9888 

  47. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี) 

2.3333 
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  48. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 

15.7195 

  49. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 

40.6938 

  50. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

26.5776 

  51. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

9.0788 

  52. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี) 

4.6512 

  53. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 

4.2434 

  54. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยับูรพา) 

18.0332 

  55. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัพะเยา) 

5.7153 

  56. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

1.8672 

  57. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ) 

55.1465 

  58. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัศิลปากร) 

9.1568 

  59. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) 

11.2056 

  60. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัสวนดสุิต) 

7.9908 
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    3.13 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต
อย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1 โครงการ) 14.9070 

  1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง) 

14.9070 

    3.14 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(1 โครงการ) 13.9902 

  1. โครงการการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการสร้างศักยภาพและ
คุณค่าเพิม่ เพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ (สสน.) 

13.9902 

4. แผนงานบูรณาการ (77 โครงการ) 5,723.8193 
    4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4 โครงการ) 129.6625 

  1. โครงการเสรมิสร้างภูมิคุม้กันเพื่อสนัติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สป.) 100.4225 
  2. โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 
10.7000 

  3. โครงการเสรมิสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (สถาบันวิทยาลัยชมุชน) 7.5000 
  4. โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 
11.0400 

    4.2 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม 
และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (1 โครงการ) 6.3375 

  1. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา (สป.) 6.3375 
    4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (22 โครงการ) 891.9342 
  1. โครงการการส่งเสรมิการเลี้ยงปศสุตัว์ภาคใต้ชายแดน (โคเนื้อ แพะ ไก่เบตง) 

(ภาคใต้ชายแดน) (สป.) 
6.8631 
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  2. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (สป.) 65.9360 
  3. โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจังหวดัเปน็เมืองน่าอยู่ (ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ) 

(สป.) 
156.6977 

  4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้) (สป.) 6.6841 
  5. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์  

(สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 
1.3500 

  6. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 
(สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 

1.2317 

  7. โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่
ที่สำคัญของภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

40.0000 

  8. โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

22.3555 

  9. โครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังโดยการใช้เทคโนโลยี
ภูมิคุ้มกันโรคขั้นสูงเพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดโรคในพื้นที่อีสานตอนบนลุ่มน้ำโขง 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

3.0000 

  10. โครงการนวัตกรรมการแปรรูปผลติภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

1.1250 

  11. โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยพะเยา) 94.9558 
  12. โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล (มหาวิทยาลยัมหิดล) 155.6218 
  13. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพช้ันนำของโลก 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
240.0000 

  14. โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน (พว.) 12.5000 
  15. โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสูส่ินค้าชนิดใหม่ 

ตามศักยภาพพื้นที ่(พว.) 
10.0000 

  16. โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกจิชีวภาพ (Bio Economy)ให้เป็นฐานรายได้
ใหม่ท่ีสำคัญของภาค  (พว.) 

10.0000 
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  17. โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน (สนช.) 9.2230 
  18. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค (สนช.) 10.1923 
  19. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรรายย่อยทำเกษตรแบบผสมผสานและ

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน (สนช.) 
32.0300 

 20 โครงการพัฒนาการผลิตและการคา้ผลไมภ้าคตะวันออก ให้เป็นศูนยผ์ลไม้เมือง
ร้อนแห่งเอเชีย (สทน.) 

4.1682 

    1) โครงการลดการใช้สารเคมีดว้ยการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิค
แมลงวันเป็นหมันในพ้ืนท่ีผลิตผลไม้  

2.0290 

    2) โครงการลดการใช้สารเคมีดว้ยการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิค
แมลงวันเป็นหมัน (เฟสการยกระดับเพื่อการส่งออก) 

2.1392 

  21. โครงการพัฒนาการผลิตและการคา้ไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนยผ์ลไม ้
เมืองร้อนแห่งเอเชีย (วว.) 

3.0000 

  22. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (วว.) 5.0000 
    4.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล (13 โครงการ) 760.3374 

  1. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริม่ต้นธุรกิจ (สป.) 16.1046 
  2. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น (สป.) 71.5830 
  3. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม (วศ.) 32.5515 
  4. โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ (สอวช.) 4.0285 
 5. โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่ SME 

กิจกรรม : ยกระดับขดีความสามารถของหน่วยบ่มเพาะธุรกจิเทคโนโลยี (พว.) 
5.0000 

 6. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการยกระดับธุรกจิ 
- กิจกรรม : สร้างความสามารถดา้นระบบบริหารการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (พว.) 

2.5000 



 
 

 

 
3 - 92 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

แผนงาน ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  7. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริม่ต้นธุรกิจ (พว.) 11.0000  
     1) กิจกรรม : การบ่มเพาะธรุกจิเทคโนโลยี  8.0000 
     2) กิจกรรม : ยกระดับขดีความสามารถและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและ

นวัตกรรมใหม ่
3.0000 

  8. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ (พว.) 490.6145  
     1) กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation 

and Technology Assistance Program : ITAP)  
478.6145 

     2) กิจกรรม : สนับสนุนผูป้ระกอบการให้ไดร้ับมาตรฐานกระบวนการผลิต 
และการบริการ Capability Maturity Model Integration (CMMI) 

12.0000 

  9. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในระดับธรุกิจ (มว.) 6.2363 
  10. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ (สทน.) 2.3550 
  11. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริม่ต้นธุรกิจ (สนช.) 65.9165 
  12. โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ (สนช.) 43.2000 
  13. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ (วว.) 9.2475 
    4.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต (9 โครงการ) 198.4015 

  1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทาง
การแพทย์ (วศ.) 

6.5093 

  2. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร(Food Innopolis)และการพัฒนานกัรบ
อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) (วศ.) 

8.6932 

  3. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบ
อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) (พว.) 

75.3690 

  4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทาง
การแพทย์ (มว.) 

9.4161 

  5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ดิจิทัล ข้อมูล และปญัญาประดิษฐ ์(มว.) 

16.1833 
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  6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ 
(มว.) 

10.5887 

  7. โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคณุภาพเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (มว.) 

2.7729 

  8. โครงการการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อาหารและการปลอมปน ระยะที่ 1 (สทน.) 17.4600 
  9. โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคณุภาพเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (วว.) 
51.4090 

    4.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (11 โครงการ) 2,890.6776 

  1. โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ 
การบิน และหุ่นยนต์ (วศ.) 

3.5300 

  2. โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) (พว.) 2,464.1972 
  3. โครงการพัฒนาความสามารถดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัแก่ครูและเยาวชนในพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พว.) 
4.6000 

  4. โครงการพัฒนาทักษะดา้น Industrial Internet of Things (IIoT) แบบ
เข้มข้นสำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา (พว.) 

9.5000 

  5. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียน 
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พว.) 

5.0000 

  6. โครงการจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) 

92.5196 

  7. โครงการศูนย์พัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางรางเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC-Rail) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

22.6553 

 8. โครงการบรูณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 127.4000 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

แผนงาน ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

  9. โครงการจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 

40.0000 

  10. โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

46.1000 

  11. โครงการจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (มหาวิทยาลยับูรพา) 

75.1755 

    4.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียว (1 โครงการ) 23.1005 

  1. โครงการระบบนิเวศการท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 23.1005 
    4.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจสิติกส ์ (3 โครงการ) 192.9500 

  1. โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถา่ยทอดเทคโนโลยรีถไฟความเร็วสูง (พว.) 119.1000 
  2. โครงการ พัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภยัในการ

เดินอากาศ (สทอภ.) 
6.1000 

  3. โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสงู (วว.) 67.7500 
    4.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก (5 โครงการ) 109.6137 

  1. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้ชุมชน (สป.) 47.0400 
  2. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้ชุมชน (วศ.) 14.0444 
  3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (พว.) 48.0000 
  4. โครงการส่งเสริมการแปรรปูสินค้าเกษตรในระดับชุมชน  

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
0.3133 

  5. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้ชุมชน  (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ) 0.2160 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

แผนงาน ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

    4.10 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย (4 โครงการ) 367.9435 

  1. โครงการส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมสีภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม (พว.) 74.9784 
  2. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์และการบริการดา้นชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อ

รองรับสังคมผู้สูงอายุ (ศลช.) 
52.2423 

  3. โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผูสู้งอายุ   
(สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 

4.0000 

  4. โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลยัมหดิล) 236.7228 
    4.11 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ (1 โครงการ) 108.8152 

  1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และเทคโนโลยดี้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ (สสน.) 

108.8152  

     1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงและระบบสารสนเทศดา้นการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ  

22.8205 

     2) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

32.0000 

     3) โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วม ในพ้ืนท่ีเขตเมือง  4.1228 
     4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสำรวจแบบเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการ

ติดตามและวิเคราะหส์ถานการณน์้ำ ระยะที่ 2 (MMS) 
7.0000 

     5) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ำจาก
คลังข้อมูลขนาดใหญ่   

8.4270 

     6) โครงการส่งเสรมิ สนับสนุน และขยายผลการดำเนินงานสนองแนว
พระราชดำริด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำ 

5.1292 

     7) โครงการจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

29.3157 
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    4.12 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (2 โครงการ) 43.1260 
  1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ (พว.) 29.1040 
  2. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ (สทอภ.) 14.0220 
     1) รายการพัฒนาระบบบรหิารวิกฤตและการปฏิบตัิการแกไ้ขปัญหาไฟป่า

เชิงพื้นที่ 
8.6000 

  
 

   2) รายการพัฒนาระบบบรหิารจัดการการใช้งานโดรนเพื่อความปลอดภัย 
ในการใช้ห้วงอากาศ 

5.4220 

    4.13 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (1 โครงการ) 0.9197 

  1. โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 
(สป.) 

0.9197 

รวมท้ังสิ้น (283 ผลผลิต 314 โครงการ) 149,695.7147 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 ภาคผนวก 
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ตารางสรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 

 

ตัวชี้วดั หน่วยงาน 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
(ตาม พรบ.) 2564 2565 2566 2567 

1. จำนวนบุคลากรดา้นการวิจัยและพฒันา 
แบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 
10,000 คน-ป ี(คน-ปี) 

ระดับประเทศ 
อว. 24 : 10,000 25 : 10,000 28 : 10,000 30 : 10,000 33 : 10,000 

สอวช. 24 : 10,000 25 : 10,000 28 : 10,000 30 : 10,000 33 : 10,000 
ระดับหน่วยงาน 

รวม 4,933 5,146 6,872 7,143 5,518 
สป. 3,307 3,488 5,203 5,462 3,830 
พว. 1,540 1,550 1,555  1,565  1,570  
สซ.   64 65 66 67 

สทอภ. 11 11 15 15 15 
สดร. 32 33 34 35 36 
ศลช. 43  -   -   - - 

2. จํานวนบุคลากรที่ทาํงานด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (คน) 

ระดับประเทศ 
อว. 2,897,890 3,035,540 3,179,728  3,330,765 3,488,976 

สอวช. 2,897,890 3,035,540 3,179,728  3,330,765 3,488,976 
ระดับหน่วยงาน 

รวม 4,656 4,753 5,001 5,160 5,310 
สป. 2,771 2,873 3,001 3,128 3,256 
วศ.  324 309 309 309 309 
ปส. 135 135 135 135 135 
มว. 142 168 198 202 207 
วว. 641 638 640 643 645 
สซ. 120 122 125 127 129 
สดร. 84 85 86 87 88 
อพ. 214 195 277 289 301 
สทน. 115 118 120 130 130 
สทอภ. 110 110 110 110 110 

3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขัน (ราย) 

อว. 820 1,855 3,609 3,616 3,623 
สป. 75 75 150 150 150 
วศ.  220 240 - - - 

สอวช. 160 80 100 100 100 
พว. - 1,150 3,000 3,000 3,000 
มว. 20 20 - - - 
วว. 50 30 40 45 50 
สซ. - 10 14 16 18 
สทน. 50 50 55 55  55  
สนช.  200 200 250 250 250 
ศลช. 45  - - - - 

4. จำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ อว. 
ได้รับรางวัลที่มชีื่อเสียงในระดับชาติ/
นานาชาติ (คน)  

อว. 112 140  140  140  40  
พว. 12 40  40  40  40  
วช. 100 100  100 100 - 

5. จำนวนผู้เข้ารบัการถ่ายทอดความรู้ 
และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ 
ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึง
สื่อในรูปแบบ Lifelong Learning (คน) 

อว.   8,139,910 8,393,374 8,536,012 8,061,262 
สป.   1,100,000 1,220,000 1,220,000 820,000 
วศ.   11,000 15,000 20,000 - 
ปส.   24,000 24,000 24,000 24,000 
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ตัวชี้วดั หน่วยงาน 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
(ตาม พรบ.) 2564 2565 2566 2567 

วช.   5,000 10,000 10,000 20,000 
พว.   3,000 10,000  10,000  10,000  
มว.   1,900 2,000 2,000 2,100 
วว.   3,200 4,000 4,400 4,800 
อพ.   4,885,120 4,885,120 4,885,120 4,885,120 
สทน.   6,000 7,100 7,200 7,300 
สนช.   6,000 6,000 6,000 6,000 
สทอภ.   100,000 150,000 160,000 170,000 
สสน.   600 600 600 600 
สซ.   2,500 3,800 4,000 4,200 
สดร.   71,000 72,000 73,000 74,000 
ศลช.     - - - - 
ม/ส    1,920,590 1,983,754 2,109,692 2,033,142 

6. สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ :  
สายอ่ืน ในสถาบันอุดมศึกษา (ร้อยละ) 

อว. 32:68 33:67 34:66 35:65 36:64 
สป. 32:68 33:67 34:66 35:65 36:64 

7. ร้อยละความสำเร็จของการ 
ดำเนินการสร้างความตระหนัก 
ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม 
ของประเทศ (ร้อยละ) 

อว. 85 85 85 85 85 
ปส. 85 85 85 85 85 
อพ. 85 85 85 85 85 
สทน. 85 85 85 85 85 
มว. - 85 85 85 85 

8. จำนวนหลักสูตรทีม่ีการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบัณฑติดา้น Soft Skills  
และ Critical Thinking (21st Century) 
(หลักสูตร) 

อว. 137 220 235 235 235 

สป. 137 220 235 235 235 

9. จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการ ของประเทศ (คน) 

อว. 19,438 31,492 34,982 28,263 27,915 
สป. 19,438 8,411 9,936 3,936 4,481 
ม/ส    23,081 25,046 24,327 23,434 

10. จํานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษา
เเละการพัฒนา สมรรถภาพหรือบริการ 
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความ
ต้องการจําเป็น (คน) 

อว. 4,358 5,340 5,776 5,896 5,541 

สป. 4,358 5,340 5,776 5,896 5,541 

11. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดบั 
อุดมศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชพี
อิสระภายใน 1 ป ี(ร้อยละ) 

อว. 75 80 80 80 80 
สป. 75 - - - - 
ม/ส    80 80 80 80 

12. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขัน
ด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD 
(อันดับ) 

อว. 37 35 1 ใน 30 1 ใน 30 1 ใน 30 

สอวช. 37 35 1 ใน 30 1 ใน 30 1 ใน 30 

13. สัดส่วนมูลคา่การลงทุนวิจยั พัฒนาและ
นวัตกรรมต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (ร้อยละ) 

อว. - 1.40 1.50 1.60 1.70 
สอวช./
สกสว. - 1.40 1.50 1.60 1.70 

14. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวติที่เกดิจากการนำผลงานวจิัย 
และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
(ล้านบาท) 

อว. 42,811.00 42,860.92 43,963.30 45,624.80 46,287.80 
สป. 500.00 515.92 585.30 593.80 593.80 
วศ. 90.00 975.00 255.00 255.00 300.00 
วช. 3,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
พว. 32,000.00 33,000.00 34,000  35,000  35,000  
มว. 300.00 350.00 375.00 425.00 440.00 
วว. 1,000.00 1,500.00 1,700.00 1,900.00 2,100.00 
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สทน. 1,500.00 1,550.00 1,800.00 2,000.00 2,200.00 
สทอภ. 1,071.00 1,250.00 1,108.00 1,141.00 1,174.00 
สนช. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
สซ. 1,600.00 1,400.00 1,700.00 1,800.00 1,900.00 
ศลช. 650.00 700.00 800.00 850.00 900.00 
สดร. 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 

15. จำนวนเรื่องทีเ่กดิจากการสรา้งความร่วมมือ 
ด้าน ววน. ระหวา่งประเทศ (เร่ือง) 

อว. 74 65 73 75 77 
สป. 10 9 10 10 10 
วศ. 5 0 3 4 5 
ปส. 3 3 3 4 4 
วช. 20 20 20 20 20 
พว. 12 12 12  12  12  
มว. 6 6 6 6 6 
อพ. 2 2 2 2 2 
สซ. - 3 3 3 3 

สทอภ. 3 4 5 5 5 
สทน. 9 6 9 9 10 
ศลช. 4  - - - - 

16. ระบบสารสนเทศวิจยัและนวตักรรมของ
ประเทศที่เชื่อมโยงระดบัชาตแิละ
นานาชาติ (ระบบ)  

อว. 1 1 1 1 1 

วช. 1 1 1 1 1 

17. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้นำมาตรฐานและจริยธรรมการ
วิจัยไปใช้ในการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม (หน่วยงาน) 

อว. 35 35 35 35 35 

วช. 35 35 35 35 35 

18. จำนวนบทความที่ตีพิมพแ์ละเผยแพร่ใน
วารสารวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาติ 
(เร่ือง) 

อว. 1,447 16,948 18,375 19,327 20,305 
สป. 587 - - - - 
วศ. 42 42 42 42 42 
ปส. 5 6 7 8 8 
วช. 200 50 50 50 50 
พว. 330 330 550  550  550  
มว. 30 30 30 30 30 
วว. 29 32 34 36 38 
อพ. 3 3 3 3 3 
สทน. 70 70 72 75 75 
สทอภ. 8 8 15 15 17 
สสน. 20 20 22 22 24 
สซ. 95 50 100 110 120 
สดร. 28 30 32 34 36 
ม/ส  - 16,277 17,418 18,352 19,312 

19. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ 
ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ (ร้อยละ) 
  

อว. 24 26 26 26 26 
วศ. 11 12 12 12 12 
พว. 23 24 24 24 24 
มว. 33 33 33 33 34 
วว. 25 30 32 34 35 

สทอภ. 27 20 27 27 27 
สซ. 20 20 20 20 20 
ศลช. 71 83 83 83 83 
สทน. - 56 58 58 60 
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20. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่
สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/ 
บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูล 
ให้สำนักงบประมาณแล้ว (ผลงาน) 

อว. 562 1,623 2,000 2,119 2,249 
สป. 120 - - - - 
วศ. 1 1 1 1 1 
วช. 10 - - - - 
พว. 400 350 400  400  400  
มว. 1 1 1 1 1 
วว. 20 23 24 26 28 

สทน. 4 4 5 5 5 
สซ. 6 5 7 7 8 
สดร. - - - - - 
ม/ส  - 1,239 1,562 1,679 1,806 

21. ความสามารถใหม่ในการดำเนินการวิจัย
ขั้นแนวหน้า (Frontier Research) (เร่ือง) 

อว. 16 20 26 30 35 
พว. 6 6 10 10 10 

สกสว. 10 14 16 20 25 
22. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัททีม่าใช้

ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  
(ล้านบาท) 

อว. 1,384 1,455 1,577 1,578 1,579 
สป. 30 30 70 70 70 
พว. 1,350 1,420 1,500  1,500  1,500  

สทอภ. 4 5 7 8 9 
23. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้าง

พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

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

สทน. 5 4 4 4 4 
สซ. - 3 5 5 5 

24. ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาด
ใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณต้ังแต่ 500 
ล้านบาทขึ้นไป) (ร้อยละ) 

อว. 80 80 80 80 80 
สทอภ. 80 80 80 80 - 
อพ. 80 80 80 - - 
สซ. - 80 80 80 80 
มว. 80 80 100 -  -  

สทน. 100 100 100 100 100 
25. จำนวนผู้ประกอบการทีม่าใช้ประโยชน์ใน

เขตนวัตกรรม (ราย) 
อว. 195 184 202 192 197 
สป. 5 15 25 30 35 
วศ. 10 14 15   - - 
พว. 90 90 90  90  90  

สอวช. 15 - - - - 
มว. 6 20 -  -  -  

สทอภ. 15 5 30 30 30 
สทน. 9 10 12 12 12 
สนช. 30 30 30 30 30 
สซ. 15 -   -   -   - 

26. จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบตักิารที่
ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตาม
มาตรฐานสากล (รายการ) 

อว. 7,242 23,842 25,642 26,942 27,942 
วศ. 3,600 3,800 4,600 4,900 4,900 
ปส. 2 2 2 2 2 
มว. 40 40 40 40 40 
วว. 3,600 20,000 21,000 22,000 23,000 

27. มูลค่าผลกระทบทางสงัคม ชมุชน  
และคุณภาพชีวิต (ล้านบาท) 

อว. 142 83 350 270 290 
วศ. 42 33 100 - - 
วว. 50 - 200 220 240 

สนช. 50 50 50 50 50 
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28. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ การอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมเข้าไป
ช่วยพัฒนา (ชุมชน/ท้องถิ่น) 

อว. 191 2,113 2,468 2,642 2,785 
สป. 10 16 18 20 20 
วศ. 14 12 - - - 
พว. 80 70 100  100  100  
วว. 19 19 21 22 23 

สทอภ. 4 4 5 6 7 
สสน. 60 60 60 60 60 
สทน. 4 5 5 6 6 
ม/ส  -  1,927 2,259 2,428 2,569 

29. จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม
สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศ (ผลงาน) 

อว. 0 116 132 144 144 
พว. - 2  2  2  2  
ศลช. - - - - - 
ม/ส - 114  130 142 142 

30. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความ
พร้อมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียรแ์ละรังสี 
(ร้อยละ)  

อว. 80 80 80 80 80 

ปส. 80 80 80 80 80 

31. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและของชาติ  
หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพือ่
พัฒนาชุมชนและสงัคม (โครงการ) 

อว. 3,000 5,542 6,029 6,241 6,758 

ม/ส   - 5,542 6,029 6,241 6,758 

32. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ (คน) 

อว. 2,000 31,027 31,321 33,211 31,216 
ศลช. 2,000 2,000 2,000 2,000   - 
ม/ส  - 29,027 29,321 31,211 31,216 

33. จำนวนระบบสนับสนุนการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ที่ได้รับการพัฒนา/ปรบัปรงุประสิทธิภาพ 
(ระบบ)  

อว. 5 5 5 5 5 
สทอภ. 1 1 1 1 1 

สสน. 4 4 4 4 4 

34. การจัดสรรงบประมาณใหห้น่วยงานใน
ระบบวิจยัและนวัตกรรมที่สอดคล้องกบั
แผนวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม  
(ร้อยละ)  

อว. - 95 100 100 100 

สกสว. - 95 100 100 100 

35. ร้อยละการนำแผน/นโยบาย/มาตรการไป
ใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ (ร้อยละ)  

อว. 73 74 76 76 84 
ปส. 80 80 80 80 80 

สอวช. 88 89 89 89 89 
สทอภ. 25 25 50 50  - 

36. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม และความ
โปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว. 
(คะแนน) 

อว. 84 86 86 87 87 
สป. 85 86 87 88 89 
วศ. 84 86 87 88 89 
ปส. 84 86 86 87 88 
วช. 84 86 86 87 88 
พว. 82 83 84  85  85  

สอวช. 84 86 86 87 88 
มว. 84 85 86 85 84 
วว. 84 86 86 88 89 
อพ. 84 86 86 87 87 

สทอภ. 84 84 86 86 86 
สทน. 84 86 86 87 88 
สนช. 84 86 86 84 84 
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สซ. 84 86 86 85 85 
สดร. 84 86 86 85 85 
สสน. 84 86 86 86 86 
ศลช. 84 86 86 87 88 
สกสว. 85 86 89 90 90 

 
 
 
 
 
 



จ 
 

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. มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา อักษรย่อ ม/ส 
20. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  อักษรย่อ  อววน. 
21. วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  อักษรย่อ  ววน. 
22. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  อักษรย่อ  วทน. 

 



 

รายนามคณะจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 

ที่ปรึกษา 
1. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
2. นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  
ผู้จัดทำ 
1. นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวภัสสร สวาทะสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. นางสาววิภาดา ปิ่นเกษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
5. นางอิศรา ลิ่มบุญพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6. นางสาวชญาภา ทิพย์กุมาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  
  

 



 



ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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