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ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เรื่อง การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ พ ระราชบั ญญั ติก ารส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ การวิ จั ย และนวัต กรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
กาหนดให้มีการจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนระบบวิจัย
และนวัตกรรมทางด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน บุคลากร งบประมาณ และกฎหมาย ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สภานโยบาย” หมายความว่า สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้และหน่วยงานที่สภานโยบายประกาศ
เพิ่มเติมเป็นหน่ วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ตามการจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
ข้อ ๕ หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา ๗ มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) หน่ ว ยงานด้ า นนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แผน และงบประมาณเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรม ท าหน้ า ที่ จั ด ท านโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศ
ทั้งการพัฒนากาลังคน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม กาหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณและกรอบงบประมาณสาหรับงานด้านการวิจัย
และนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์หรือนโยบายของรัฐบาล และกากับดูแล เร่งรัด ติดตามการดาเนิน
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน
(๒) หน่ ว ยงานด้านการให้ทุน ทาหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ งานวิจัย
และนวั ต กรรม และบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ
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(๓) หน่วยงานที่ทาวิจัยและสร้างนวัตกรรม ทาหน้าที่ดาเนินการวิจัยและนวัตกรรม หรือ
ร่ว มดาเนินการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ของหน่วยงาน
(๔) หน่วยงานมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ทาหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบและบริการคุณภาพ สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
รับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงศึกษา วิจัย พัฒนา ความสามารถทางด้าน
มาตรวิทยา และการพัฒนาระบบ กระบวนการ บุคลากร โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ
(๕) หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ใช้
ประโยชน์จากงานดังกล่าว ทาหน้าที่นาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ บริหารจัดการและ
อานวยความสะดวกในการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๖) หน่วยงานด้านอื่นตามที่สภานโยบายกาหนด
ข้อ ๖ การเปลี่ ย นแปลงประเภทหน่วยงานในระบบวิ จัย และนวัต กรรม ให้ เ ป็นไปตามที่
สภานโยบายกาหนด
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้สภานโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
คาวินิจฉัยชี้ขาดของสภานโยบายแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

รายชื่อหน่วยงานของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในระบบวิจัยและนวัตกรรม
แนบท้ายประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เรื่อง การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔
ฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
_________________________________
๑. ประเภทที่ (๑) หน่ ว ยงานด้ า นนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แผน และงบประมาณเกี่ ย วกับ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่
(๑) สำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ ยกเว้น
หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนที่จัดตั้งขึ้นภำยใต้สำนักงำนตำมมติสภำนโยบำย
(๒) สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒. ประเภทที่ (๒) หน่วยงานด้านการให้ทุน ได้แก่
(๑) สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ
(๒) สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
(๓) สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
(๔) สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)
(๕) ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน)
(๖) สถำบันวัคซีนแห่งชำติ
(๗) หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนสำมหน่วยภำยใต้ สำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ ดังนี้
๑) หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำระดับพื้นที่
๒) หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำกำลั งคน และทุนด้ำนกำรพัฒ นำ
สถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัยและกำรสร้ำงนวัตกรรม
๓) หน่ ว ยบริ ห ำรและจั ด กำรทุ น ด้ ำ นกำรเพิ่ ม ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ของ
ประเทศ
หน่ ว ยบริ ห ำรและจัดกำรทุนตำม ๑) ๒) และ ๓) จัดตั้งขึ้นตำมมติส ภำนโยบำย
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหำคม
๒๕๖๒
๓. ประเภทที่ (๓) หน่ ว ยงานที่ ท าวิ จั ย และสร้ า งนวั ต กรรม หรื อ (๔) หน่ ว ยงานด้ า น
มาตรวิ ท ยา มาตรฐาน การทดสอบและบริ ก ารคุ ณ ภาพวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม หรื อ
(๕) หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานดังกล่าว ได้แก่
หน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๑) กรมกำรข้ำว
(๒) กรมกำรแพทย์
(๓) กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

๒
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)
(๔๐)
(๔๑)

กรมควบคุมโรค
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
กรมชลประทำน
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
กรมทรัพยำกรน้ำ
กรมทำงหลวง
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
กรมป่ำไม้
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
กรมพลศึกษำ
กรมพัฒนำที่ดิน
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
กรมวิชำกำรเกษตร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกลำโหม
กรมศิลปำกร
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กรมสรรพำกร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสุขภำพจิต
กรมหม่อนไหม
กรมอนำมัย
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
กรมอุตุนิยมวิทยำ
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอำกำศ
กองบัญชำกำรกองทัพไทย
ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)
สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

๓
(๔๒)
(๔๓)
(๔๔)
(๔๕)
(๔๖)
(๔๗)
(๔๘)
(๔๙)
(๕๐)
(๕๑)
(๕๒)
(๕๓)
(๕๔)
(๕๕)
(๕๖)
(๕๗)
(๕๘)
(๕๙)
(๖๐)
(๖๑)
(๖๒)
(๖๓)
(๖๔)
(๖๕)
(๖๖)
(๖๗)
(๖๘)
(๖๙)
(๗๐)
(๗๑)
(๗๒)
(๗๓)
(๗๔)
(๗๕)

สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)
สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
สถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์
สถำบันพระปกเกล้ำ
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ
สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน)
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำ (องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)
สำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกในพระบรมรำชูปถัมภ์
องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์
องค์กำรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์

สถาบันอุดมศึกษา
(๑) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
(๒) มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

๔
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)
(๔๐)

มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
มหำวิทยำลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ
มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
มหำวิทยำลัยเกริก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยคริสเตียน
มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ
มหำวิทยำลัยเฉลิมกำญจนำ
มหำวิทยำลัยชินวัตร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น
มหำวิทยำลัยตำปี
มหำวิทยำลัยทักษิณ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มหำวิทยำลัยธนบุรี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหำวิทยำลัยนครพนม
มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
มหำวิทยำลัยนเรศวร
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ

๕
(๔๑)
(๔๒)
(๔๓)
(๔๔)
(๔๕)
(๔๖)
(๔๗)
(๔๘)
(๔๙)
(๕๐)
(๕๑)
(๕๒)
(๕๓)
(๕๔)
(๕๕)
(๕๖)
(๕๗)
(๕๘)
(๕๙)
(๖๐)
(๖๑)
(๖๒)
(๖๓)
(๖๔)
(๖๕)
(๖๖)
(๖๗)
(๖๘)
(๖๙)
(๗๐)
(๗๑)
(๗๒)
(๗๓)
(๗๔)
(๗๕)
(๗๖)
(๗๗)
(๗๘)

มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหำวิทยำลัยนำนำชำติแสตมฟอร์ด
มหำวิทยำลัยนำนำชำติเอเชีย-แปซิฟิก
มหำวิทยำลัยเนชั่น
มหำวิทยำลัยบูรพำ
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
มหำวิทยำลัยพะเยำ
มหำวิทยำลัยพำยัพ
มหำวิทยำลัยพิษณุโลก
มหำวิทยำลัยฟำฏอนี
มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น
มหำวิทยำลัยภำคกลำง
มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยมหิดล
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
มหำวิทยำลัยรังสิต
มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำชธำนี
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

๖
(๗๙)
(๘๐)
(๘๑)
(๘๒)
(๘๓)
(๘๔)
(๘๕)
(๘๖)
(๘๗)
(๘๘)
(๘๙)
(๙๐)
(๙๑)
(๙๒)
(๙๓)
(๙๔)
(๙๕)
(๙๖)
(๙๗)
(๙๘)
(๙๙)
(๑๐๐)
(๑๐๑)
(๑๐๒)
(๑๐๓)
(๑๐๔)
(๑๐๕)
(๑๐๖)
(๑๐๗)
(๑๐๘)
(๑๐๙)
(๑๑๐)
(๑๑๑)
(๑๑๒)
(๑๑๓)
(๑๑๔)
(๑๑๕)
(๑๑๖)

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
มหำวิทยำลัยสยำม
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหำวิทยำลัยหำดใหญ่

๗
(๑๑๗)
(๑๑๘)
(๑๑๙)
(๑๒๐)
(๑๒๑)
(๑๒๒)
(๑๒๓)
(๑๒๔)
(๑๒๕)
(๑๒๖)
(๑๒๗)
(๑๒๘)
(๑๒๙)
(๑๓๐)
(๑๓๑)
(๑๓๒)
(๑๓๓)
(๑๓๔)
(๑๓๕)
(๑๓๖)
(๑๓๗)
(๑๓๘)
(๑๓๙)
(๑๔๐)
(๑๔๑)
(๑๔๒)
(๑๔๓)
(๑๔๔)
(๑๔๕)
(๑๔๖)
(๑๔๗)
(๑๔๘)
(๑๔๙)
(๑๕๐)
(๑๕๑)
(๑๕๒)
(๑๕๓)
(๑๕๔)

มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์
รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์
โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
โรงเรียนนำยเรืออำกำศนวมินทกษัตริยำธิรำช
โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก
วิทยำลัยกำรชลประทำน
วิทยำลัยเฉลิมกำญจนำระยอง
วิทยำลัยเชียงรำย
วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก
วิทยำลัยดุสิตธำนี
วิทยำลัยทองสุข
วิทยำลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม
วิทยำลัยนครรำชสีมำ
วิทยำลัยนอร์ทเทิร์น
วิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ
วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก
วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรือ
วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ
วิทยำลัยพิชญบัณฑิต
วิทยำลัยพุทธศำสนำนำนำชำติ
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
วิทยำลัยสันตพล
วิทยำลัยแสงธรรม
วิทยำลัยอินเตอร์เทคลำปำง
ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี
สถำบันกันตนำ
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
สถำบันกำรบินพลเรือน
สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย
สถำบันกำรเรียนรู้เพื่อปวงชน

๘
(๑๕๕)
(๑๕๖)
(๑๕๗)
(๑๕๘)
(๑๕๙)
(๑๖๐)
(๑๖๑)
(๑๖๒)
(๑๖๓)
(๑๖๔)
(๑๖๕)
(๑๖๖)
(๑๖๗)
(๑๖๘)
(๑๖๙)
(๑๗๐)

สถำบันดนตรีกัลยำณิวัฒนำ
สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ
สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
สถำบันเทคโนโลยียำนยนต์มหำชัย
สถำบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถำบันพระบรมรำชชนก
สถำบันรัชต์ภำคย์
สถำบันวิทยสิริเมธี
สถำบันวิทยำกำรจัดกำรแห่งแปซิฟิค
สถำบันวิทยำกำรประกอบกำรแห่งอโยธยำ
สถำบันวิทยำลัยชุมชน
สถำบันอำศรมศิลป์

มูลนิธิหรือองค์กรเอกชนไม่แสวงหากาไร
(๑) มูลนิธิจุฬำภรณ์ (สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์)
(๒) มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์
(๓) มูลนิธิเพื่อสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ
(๔) มูลนิธิสถำบันวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง
(๕) มูลนิธิสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
(๖) มูลนิธิสถำบันสร้ำงสรรค์ปัญญำสำธำรณะ
(๗) มูลนิธิสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย
(๘) สถำบันคลังสมองของชำติ

