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แนวทางการจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

 
 ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗ ได้ก าหนดให้สภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
บูรณาการและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมทางด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน บุคลากร งบประมาณ และกฎหมาย 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ก าหนดทิศทาง
และแนวทางการด าเนินงาน และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบดังกล่าว 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ร่วมกับส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จึงได้ด าเนินการจัดแบ่งประเภทของหน่วยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อเตรียมน าเสนอต่อสภานโยบายฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ร่วมกับส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ก าหนดแนวทางการจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมออกเป็น  ๒ ระยะ กล่าวคือ  ในระยะที่ ๑ ด าเนินการระบุรายชื่อหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมประเภท 
(๑) และ (๒) ให้ชัดเจน ส่วนประเภทที่ (๓) (๔) และ (๕) ให้ระบุรายชื่อหน่วยงานในภาพรวม ส าหรับระยะที่ ๒ ท าการ
ปรับปรุง/เพิ่มเติมรายชื่อหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมจากระยะที่ ๑ ส่วนหน่วยงานในประเภทที่ ๓-๕ จะมีการ
ด าเนินการหารือแนวทางการก าหนดภารกิจหลักและรอง เพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ด้าน ววน. ต่อไป ซึ่งรายละเอียดการด าเนินการทั้ง ๒ ระยะ  มีดังนี้ 
 

ระยะที่ ๑ 
วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ในการด าเนินการที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนการด าเนินการของระบบวิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศในระยะแรก อาทิ การสรรหาจากผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม มาด ารงต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในสภา
นโยบายฯ และ กสว. 
  กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานของรัฐทั้งที่เป็นราชการและหน่วยงานในก ากับที่เป็นนิติบุคคล 
  แนวทางด าเนินงาน: ๑) จัดท ารายละเอียดบทบาท/ภารกิจของหน่วยงานทุกประเภท 
            ๒) ก าหนดรายชื่อหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
            ๓) ส่งจดหมายเวียนและประชาสัมพันธ์การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
            ๔) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  
            ๕) จัดท ารายชื่อหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสนอต่อสภานโยบายฯ  

 
ทั้งนี้ ให้เชิญผู้แทนภาคเอกชนจากสถาบัน ๓ แห่ง ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารแห่งประเทศ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
และเสนอผู้รายชื่อผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
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ระยะที่ ๒ 
วัตถุประสงค์: เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมทางด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน บุคลากร 

งบประมาณ และกฎหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปรับปรุง/เพิ่มเติมรายชื่อหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
 กลุ่มเป้าหมาย:  ๑)  หน่วยงานที่ได้จากรายชื่อในระยะที่ ๑ 
      ๒)  หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอื่นที่ต้องการเข้าสู่ระบบวิจัยและนวัตกรรม  
 แนวทางด าเนินงาน: ๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดแบ่งประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
     ๒) ปรับปรุง/เพิ่มเติมรายชื่อหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม โดยเปิดให้ลงทะเบียนและ
เปิดรับฟังความเห็น 
 
 ประเภท (๑) หน่วยงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ท า
หน้าที่จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งการพัฒนาก าลังคน การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณและกรอบ
งบประมาณส าหรับงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์หรือนโยบายของรัฐบาล และก ากับดูแล เร่งรัด ติดตาม
การด าเนินตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน ทั้งนี้ต้องไม่ท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเอง 
  

ประกอบด้วย  
๑. ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ 
๒. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๓. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
ประเภท (๒) หน่วยงานด้านการให้ทุน ท าหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรม 

และบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ต้องไม่ท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเอง รวมถึงไม่สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
หน่วยงานของตนเอง 
 

 ประกอบด้วย  
๑. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๒. ส านักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร  (องค์การมหาชน) 
๓. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
๔. สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข 
๕. สถาบนัเทคโนโลยปี้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
๖. ศูนย์ความเปน็เลิศด้านชีววทิยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

*** หมายเหต:ุ ตามพระราชบญัญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๙ ห้ามมิให้
หน่วยงานประเภทที่ ๑ และ ๒ ท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเอง เว้นแต่เป็นการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานนั้น 
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ประเภท (๓) หน่วยงานที่ท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม ท าหน้าที่ด าเนินการวิจัยและนวัตกรรม หรือร่วมด าเนินการ
วิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม อาจรวมถึงการบริหารงานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  
  

ประเภท (๔) หน่วยงานมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ท าหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบและบริการคุณภาพ สอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์ และรับรองมาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงศึกษา วิจัย พัฒนา ความสามารถทางด้านมาตรวิทยา และการพัฒนาระบบ 
กระบวนการ บุคลากร โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ   

 
ประเภท (๕) หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ท า

หน้าที่น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ บริหารจัดการและอ านวยความสะดวกในการน าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  

 
 หน่วยงานประเภทที่ ๓, ๔ และ ๕ ประกอบด้วย (ทั้งนี้หน่วยงานประเภทที่ ๓-๕ จะด าเนินการพิจารณา
รายละเอียดในระยะต่อไป) ประกอบด้วย  
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑.  กรมการข้าว 

๒.  กรมชลประทาน 

๓.  กรมประมง 

๔.  กรมปศุสัตว์ 

๕.  กรมพัฒนาที่ดนิ 

๖.  กรมวิชาการเกษตร 

๗.  กรมส่งเสริมการเกษตร 

๘.  กรมหม่อนไหม 

๙.  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

๑๐.  สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สงู  (องค์การมหาชน) 

๑๑.  สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร  (องค์การมหาชน) 

๑๒.  ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

๑๓.  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

๑๔.  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

๑๕.  ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 



4 
 
กระทรวงการคลัง 

๑.  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

๒.  กรมธนารักษ์ 

๓.  กรมสรรพากร 

๔.  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

๕.  ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 

 กระทรวงกลาโหม 

๑.  กองทัพบก 

๒.  กองทัพเรือ 

๓.  กองทัพอากาศ 

๔.  กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีลาโหม 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

๑.  สถาบนัการพลศึกษา 

๒.  การกีฬาแห่งประเทศไทย 

๓.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

๔.  ส านักงานพฒันาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

๕.  กรมพลศึกษา 

๖.  กรมการท่องเที่ยว 

กระทรวงการต่างประเทศ 
๑.  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

กระทรวงคมนาคม 
๑.  กรมทางหลวง 

๒.  กรมทางหลวงชนบท 

๓.  ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

๔.  กรมการขนส่งทางบก 

๕.  กรมการขนส่งทางราง 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 
๑.  ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๒.  ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๓.  ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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๔.  ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๕.  กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

๒.  กรมทรัพยากรธรณี 

๓.  กรมทรัพยากรน้ า 

๔.  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๕.  กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 

๖.  กรมป่าไม ้

๗.  องค์การสวนพฤษศาสตร์ 

๘.  องค์การสวนสัตว ์

๙.  ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.  กรมควบคุมมลพิษ 

๑๑.  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

๑๒.  ส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอ้ม 

๑๓.  ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ 

๑๔.  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๑.  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๒.  กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 

๓.  ส านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ 

๔.  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

๕.  กรมกิจการผู้สูงอาย ุ 

๖.  กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

๗.  สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

๘.  การเคหะแห่งชาติ 

กระทรวงพลังงาน 
๑.  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

๒.  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

๓.  กรมธุรกิจพลังงาน 
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กระทรวงพาณิชย ์

๑.  สถาบนัวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

๒.  กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

๓.  ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์ 

๔.  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการค้า 

๕.  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

๖.  สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพฒันา (องค์การมหาชน) 

กระทรวงมหาดไทย 
๑.  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๒.  กรมการพัฒนาชุมชน 

๓.  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงยุติธรรม 
๑.  สถาบนัเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

๒.  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๓.  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

๔.  ส านักงานกิจการยุตธิรรม 

๕.  สถาบนันิติวทิยาศาสตร ์

กระทรวงแรงงาน 
๑.  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๒.  ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

๓.  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

๔.  สถาบนัส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  (องค์การมหาชน) 

กระทรวงวัฒนธรรม 

๑.  ศูนย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

๒.  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

๓.  ส านักงานพพิิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

๔.  หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) 

๕.  กรมศิลปากร 

๖.  สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป ์

๗.  ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 
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กระทรวงศึกษาธิการ 

๑.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

๒.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๓.  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

๔.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

๕.  สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
กระทรวงสาธารณสุข 

๑.  สถาบนัวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

๒.  กรมการแพทย์ 

๓.  กรมควบคุมโรค 

๔.  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 

๕.  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๖.  กรมสุขภาพจิต 

๗.  กรมอนามัย 

๘.  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๙.  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๑๐.  สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

๑๑.  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

๑๒.  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑๓.  สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

๑.  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 

๒.  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

๓.  ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 

๔.  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

๕.  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๑.  ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

๒.  สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

๓.  สถาบนัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
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๔.  สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 

๕.  สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

๖.  สถาบนัวิจัยแสงซนิโครตรอน (องค์การมหาชน) 

๗.  ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)   

๘.  กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

๙.  ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

๑๐.  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๑๑.  สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน)นสารสนเทศ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

๑.  ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ ์

๒.  กรมประชาสัมพันธ ์

๓.  ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ

๔.  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

๕.  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๖.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

๗.  ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

๘.  ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

๙.  ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

๑๐.  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑.  สถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ (องค์การมหาชน) 
หน่วยงานอิสระของรัฐ/หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตร/ีหน่วยงานอื่นๆ 

๑.  ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

๒.  สภากาชาดไทย 

๓.  ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

๔.  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๕.  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๖.  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

๗.  สถาบนัพระปกเกล้า 

๘.  ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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๙.  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๑๐.  ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 

๑.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

๒.  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

๓.  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

๔.  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

๕.  มหาวิทยาลยัทักษิณ 

๖.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๗.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๘.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

๙.  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

๑๐.  มหาวิทยาลยับูรพา 

๑๑.  มหาวิทยาลยัพะเยา 

๑๒.  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๓.  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๑๔.  มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๕.  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

๑๖.  มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

๑๗.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๘.  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๑๙.  มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

๒๐.  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

๒๑.  ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ ์

๒๒.  สถาบนัดนตรีกัลยาณิวฒันา 

๒๓.  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

๒๔.  สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

๒๕.  สถาบนัเทคโนโลยีจิตรดา 

๒๖.  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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๒๗.  มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ์ 

๒๘.  มหาวิทยาลยันครพนม 

๒๙.  มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์ 

๓๐.  มหาวิทยาลยันเรศวร 

๓๑.  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

๓๒.  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

๓๓.  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช 

๓๔.  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

๓๕.  สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวัน 

๓๖.  สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๓๗.  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

๓๘.  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 

๓๙.  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

๔๐.  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

๔๑.  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 

๔๒.  สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

๔๓.  วิทยาลัยชุมชนตราด 

๔๔.  วิทยาลัยชุมชนตาก 

๔๕.  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๔๖.  วิทยาลัยชุมชนนา่น 

๔๗.  วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 

๔๘.  วิทยาลัยชุมชนปตัตานี 

๔๙.  วิทยาลัยชุมชนพังงา 

๕๐.  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

๕๑.  วิทยาลัยชุมชนแพร ่

๕๒.  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

๕๓.  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๕๔.  วิทยาลัยชุมชนยโสธร 

๕๕.  วิทยาลัยชุมชนยะลา 
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๕๖.  วิทยาลัยชุมชนระนอง 

๕๗.  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

๕๘.  วิทยาลัยชุมชนสตลู 

๕๙.  วิทยาลัยชุมชนสมทุรสาคร 

๖๐.  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

๖๑.  วิทยาลัยชุมชนหนองบวัล าภ ู

๖๒.  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

๖๓.  มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 

๖๔.  มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

๖๕.  มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 

๖๖.  มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูม ิ

๖๗.  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

๖๘.  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

๖๙.  มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

๗๐.  มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี

๗๑.  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

๗๒.  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

๗๓.  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 

๗๔.  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

๗๕.  มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๗๖.  มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

๗๗.  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

๗๘.  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

๗๙.  มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 

๘๐.  มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  

๘๑.  มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

๘๒.  มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

๘๓.  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

๘๔.  มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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๘๕.  มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 

๘๖.  มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

๘๗.  มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณ ี

๘๘.  มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 

๘๙.  มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

๙๐.  มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  

๙๑.  มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

๙๒.  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

๙๓.  มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

๙๔.  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

๙๕.  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎ์ธานี 

๙๖.  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ 

๙๗.  มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง 

๙๘.  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 

๙๙.  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์

๑๐๐.  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

๑๐๑.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

๑๐๒.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

๑๐๓.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๑๐๔.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๑๐๕.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 

๑๐๖.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

๑๐๗.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๑๐๘.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

๑๐๙.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

๑๑๐.  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

๑๑๑.  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี

๑๑๒.  มหาวิทยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ 

๑๑๓.  มหาวิทยาลยัการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
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๑๑๔.  มหาวิทยาลยัเกริก 

๑๑๕.  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

๑๑๖.  มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

๑๑๗.  มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 

๑๑๘.  มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา 

๑๑๙.  มหาวิทยาลยัชนิวัตร 

๑๒๐.  มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น 

๑๒๑.  มหาวิทยาลยัตาป ี

๑๒๒.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

๑๒๓.  มหาวิทยาลยัธนบุรี 

๑๒๔.  มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 

๑๒๕.  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

๑๒๖.  มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 

๑๒๗.  มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 

๑๒๘.  มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 

๑๒๙.  มหาวิทยาลยัเนชัน่ 

๑๓๐.  มหาวิทยาลยัปทุมธานี 

๑๓๑.  มหาวิทยาลยัพายัพ 

๑๓๒.  มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 

๑๓๓.  มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี

๑๓๔.  มหาวิทยาลยัภาคกลาง 

๑๓๕.  มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

๑๓๖.  มหาวิทยาลยัรังสิต 

๑๓๗.  มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 

๑๓๘.  มหาวิทยาลยัราชธานี 

๑๓๙.  มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์

๑๔๐.  มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 

๑๔๑.  มหาวิทยาลยัเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) 

๑๔๒.  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น  
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๑๔๓.  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

๑๔๔.  มหาวิทยาลยัสยาม 

๑๔๕.  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

๑๔๖.  มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

๑๔๗.  มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

๑๔๘.  มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 

๑๔๙.  มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

๑๕๐.  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 

๑๕๑.  สถาบนักันตนา 

๑๕๒.  สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

๑๕๓.  สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

๑๕๔.  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

๑๕๕.  สถาบนัเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 

๑๕๖.  สถาบนัเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภมูิ 

๑๕๗.  สถาบนัเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 

๑๕๘.  สถาบนัรัชต์ภาคย ์

๑๕๙.  สถาบนัวิทยสิริเมธ ี

๑๖๐.  สถาบนัวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 

๑๖๑.  สถาบนัอาศรมศิลป ์

๑๖๒.  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 

๑๖๓.  วิทยาลัยเชียงราย 

๑๖๔.  วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์

๑๖๕.  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

๑๖๖.  วิทยาลัยดุสิตธาน ี

๑๖๗.  วิทยาลัยทองสุข 

๑๖๘.  มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

๑๖๙.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 

๑๗๐.  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ้

๑๗๑.  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
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๑๗๒.  วิทยาลัยนครราชสีมา 

๑๗๓.  วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ 

๑๗๔.  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 

๑๗๕.  วิทยาลัยบัณฑติเอเซีย 

๑๗๖.  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

๑๗๗.  วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 

๑๗๘.  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

๑๗๙.  วิทยาลัยสันตพล 

๑๘๐.  วิทยาลัยแสงธรรม 

๑๘๑.  วิทยาลัยอนิเตอร์เทคล าปาง 
 

  


